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pravidelně nepravidelný týdeník
z Loužnice a okolí

Z DOMOVA
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat dne 3. dubna 2009 od 18.00
hod v budově OÚ.
PROGRAM:
1) Příprava změny územního plánu obce od roku
2010
2) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3) Schválení závěrečného účtu za rok 2008
4) Aktualizace evidence majetku obce
5) Rozpočtový výhled na rok 2010 - 2013
6) Informace starosty, místostarosty a členů
zastupitelstva
7) Závěr
Kazda Jindřich - starosta obce

Ten co se dívá často na oblohu, může občas
zahlédnout protahující hejna divokých hus
vracejících se přes naše území do svých hnízdišť v
severní Evropě. Kdo ještě nevyvěsil nějakou tu
budku, má na to nejvyšší čas !!! Sýkorky si již
začínají hledat místo kde dají možnost vzniku
nových generací a vyvedou své potomstvo. Během
dubna toho přibude ještě víc a nás může těšit to, že
s návratem ptáků se nám vráti i slunečné dny a
teplé počasí !!!!
ZIMA
NAPÁCHALA
ŠKODY
Když slezl sníh,
objevilo se
v naší obci
několik škod,
které krutá
letošní zima
napáchala.

1.4.2009 PRAVIDELNÁ
ZKOUŠKA SIRÉN
Upozorňujeme všechny
obyvatele, že ve středu 4.
března 2009 ve 12:00 hod.
proběhne pravidelná celostátní
zkouška koncových prvků
Jednotného systému varování a vyrozumění (sirén).
Jedná se o nepřerušovaný tón v délce 140 vteřin.
Sirény s hlasovým výstupem následně ohlásí:
„zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla
zkouška sirén".
PTÁCI JIŽ PŘILÉTAJÍ Z TEPLÝCH KRAJIN
Začal probíhat jarní tah
ptáků a naši ptáčci
zpěváčci se nám
začínají konečně vracet
z teplých krajin zpět. K
nám už dorazili špačci,
konipasové bílí i horští,
divocí holubi, drozdi,
pěnkavky, rehkové domácí ( čermáčci ), ale i někteří
další, méně známé druhy. V naší republice už byli
vidět čápi bílí a černí a dokonce již první vlaštovky.

Doufejme,
že některé
nebudou tak
hrozné, ale
naše silnice
zima velmi
poškodila i
houpačka
před
hospodou
utrpěla
velké škody.

ZIMNÍ VYVÁŽENÍ HNOJE
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poprvé objevil roku 1784 v dopise Benjamina
Franklina. Letní čas byl poprvé zaveden za první
světové války v roce 1916 (jako první ho zavedlo
Švédsko a to 14. dubna 1916). Jako protikladem
letního času bývá často chybně označován zimní
čas. Zimní čas je ovšem světovým unikátem, který
byl v Česku zaveden v období od 1. prosince 1946
do 23. února 1947. Platil zde o hodinu menší čas
než středoevropský čas. Zimní čas se nepoužívá.
Čas platící u nás v zimní období je středoevropský
čas (pravý).
Již nějakou dobu se skladištěm, či úložištěm, pro
kravský hnůj stalo pole na Kostřavci. Pro zemědělce
je to nutností, ale pro sousedy této skládky
nepříjemná podívaná se zápachem a strachem, jestli
se hnůj nemůže dostat do studní či jinak
znehodnotit vodu v okolí.
Jak toto úložiště definuje zákon?
Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 12.
listopadu 1998 o skladování a způsobu používání
hnojiv:
§4
SKLADOVÁNÍ STATKOVÝCH HNOJIV
(1) Kapacita skladovacích prostor musí odpovídat
skutečné produkci hnoje
a) za 6 měsíců při vyvážení hnoje dvakrát ročně,
b) za 10 měsíců při vyvážení hnoje jednou ročně.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na
statková hnojiva uložená na zemědělské půdě před
jejich použitím.
(3) Jímky musí kapacitně odpovídat minimálně
pětiměsíční skutečné produkci u kejdy a čtyřměsíční
produkci u močůvky a hnojůvky. Při provozu jímek
musí být vyloučen přítok povrchových vod do jímky.

LETNÍ ČAS
Letní čas začíná
vždy poslední
neděli v březnu,
kdy se v
01:59:59
posunou hodiny
na 03:00:00
(tedy o hodinu
dopředu). Letní
čas končí poslední neděli v říjnu, kdy se z 02:59:59
hodiny posunou na 02:00:00 (tedy o hodinu zpět).
Letní čas platí pouze v zemích mírného pásma (v
Evropě se nepoužívá jen na Islandu, části Grónska a
na norských ostrovech Jan Mayen a Špicberky).
Důvodem zavedení letního (umělého) času byly
především energetické úspory (ta je ovšem
diskutabilní). Princip podobný letnímu času se asi

JARNÍ ROVNODENNOST
Dne 20. března 2009 v 12 h 43 min SEČ vstoupilo
Slunce do znamení
Berana. Nastala jarní
rovnodennost. Začalo
astronomické jaro.
Definovat jaro není
tak jednoduché, jak
by se na první
okamžik zdálo.
Astronomové jako
počátek jara počítají
právě den jarní rovnodennosti, tedy okamžik, kdy
střed slunečního kotouče překročí nebeský rovník a
Slunce začne pomalu stoupat ke své největší výšce
nad nebeským rovníkem, kterou má o slunovratu.
Jako meteorologové bychom ovšem jaro počítali od
1. března do 31. května. A vegetační jaro? To určuje
probuzení rostlin a ve střední Evropě se jako jaro
počítá doba s průměrnými denními teplotami
vzduchu od 5,1°C do 15,0°C.
Nenechme se ale zmást jménem "rovnodennost".
Den a noc totiž rozhodně o rovnodennosti nejsou z
mnoha důvodů stejně dlouhé. Svůj podíl viny na
tom má třeba naše atmosféra, která nemilosrdně
ohýbá všechny světelné paprsky jdoucí jinudy než
přímo z nadhlavníku a způsobuje, že Slunce vidíme
zapadat v okamžiku, kdy už je pod obzorem.
Bez zajímavosti není ani to, že jednotlivé roční doby
se svojí délkou liší. Země totiž obíhá po eliptické
dráze a podle Keplerových zákonů se v přísluní, tedy
době, kdy je Slunci nejblíže, pohybuje rychleji než v
odsluní (je v největší vzdálenosti). Proto naše léta
jsou o několik dní delší než naše zimy, ale na
druhou stranu jsou mírnější (chladnější chcete-li)
než na jižní polokouli.
Střídání ročních dob ovšem nezpůsobuje to, že
bychom v zimě byli od Slunce dále než v létě (na
severní polokouli je tomu dokonce naopak – Země
byla letos v přísluní 4. ledna, tedy uprostřed zimy),
ale sklon zemské osy k oběžné rovině (23,5°)
způsobuje změnu světla které dopadá na libovolné
místo na zemském povrchu v průběhu roku, a tedy i
střídání ročních dob. Za období od dubna do října
totiž libovolný metr čtvereční plochy v naší
zeměpisné šířce dostane třikrát více energie než v
období od října do dubna.
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NÁVŠTĚVA AUTOSALONU
Našemu spoluobčanovi, Jakubovi Růžičkovi, se
podařilo navštívit autosalon v Ženevě. Byla to první
a nejvýznamnější událost automobilového roku
2009. Výrobci se snaží bojovat spoustou novinek
hledících především na ekologii. Do krásy a síly
rostou teď hlavně kdysi podceňované značky.
Novinka v podobě terénního Škodě - Yetti stála v
hloubi expozice. Že bylo o ženevské premiéře
rozhodnuto narychlo, svědčí i skutečnost, že tam
stál sám v jediném exempláři, mezi hejnem všelijak
upravených fabií. Nabízí se otázka, jestli SUVčkovitá
novinka přijíždí do správné doby. Budoucnost vidí
svět v malých autech a vozy do terénu začínají
upadat v nemilost. Hlavním tématem byla
samozřejmě ekologie. Stále přísnější ekonormy nutí
automobilky investovat do dokonalejších a
úspornějších motorů a alternativních pohonů.
To stojí obrovské peníze a ty zrovna v těchto
chvílích v autoprůmyslu rozhodně nikomu
nepřebývají. I přesto zase dorazilo víc hybridních
aut a elektromobilů. Hlavní disciplínu, ve které dnes
výrobci soutěží, už zná i laik. Doba co nejvyšších
čísel v kolonkách rychlost nebo výkon skončila. Dnes
vítězí ten, kdo má co nejmenší hodnotu udávající
emise CO2. Překvapením byla malá účast čínských
automobilek
NEDOSTATEK SLUNEČNÍHO SVITU
Také jste velmi
unavení, máte
blbou náladu a nic
se vám nechce
dělat? Nedivte se,
zima trvá dlouho a
od Nového roku byl
v Loužnici, jen
minimální počet dní,
kdy svítilo sluníčko. Sice nevíme, jestli bude svítit,
ale doufejme, že ano a jaro na sebe nenechá dlouho
čekat. Našla jsem pro nás všechny několik rad, než
sluníčko vykoukne a zahřeje nám obličej.
Nedostatek přirozeného světla může narušit nejen
psychickou rovnováhu, ale mimo jiné ovlivňuje i
fyziologické funkce našeho organizmu. Naprostá
většina umělých zdrojů světla nemůže nahradit
sluneční paprsky.
A JAK S TÍM ALESPOŇ TROŠKU BOJOVAT?
Světlo -- Podporuje tvorbu hormonů v mozku, které
zvyšují náladu. Proto je vhodné každý den jít
alespoň na 15 minut na procházku. I při zcela
zatažené obloze stačí intenzita světla, aby se
nervový systém aktivoval. Za chmurných dnů je
dobré vstávat do plně osvětleného bytu. Velice
vhodné jsou lampy imitující denní světlo.
Vyrovnávají nedostatek slunečního světla, mírní
deprese, zvyšují výkonnost a podporují tvorbu
vitaminu D. Dobré je postavit si takovou lampu
vedle počítače. Očima přijímá člověk podráždění
barvami, které mohou vyvolat pozitivní pocity.
Červená dává energii, zelená osvěžuje a

navozuje optimismus, žlutá a oranžová
nalaďují kreativně a vesele. Dopřejte si koupel,
která je žlutě zabarvena, nebo si dopřejte kytici ze
samých žlutých květů -to podporuje životní energii.
Hudba -Založte CD a je jedno, zda se jedná o
rychlý beat nebo klasiku, to musíte rozhodnout
sami. Třezalka -Vědci prokázali, že látka hiperizin,
která je v třezalce obsažena, vyjasňuje náladu.
Dokonce při středně těžkých depresích doporučují
lékaři třezalku místo chemických prostředků.
Výživa- V tmavém ročním období potřebuje tělo
mnoho plnohodnotných uhlohydrátů. Jsou v této
době jak palivem, tak pohonnou látkou pro
organismus. Jejich síla je přeměňována na energii a
udržuje dlouho pocit nasycení a dobré kondice. Jsou
především v bramborách, nudlích,
košťálovinách a chlebu.
Štěstí můžeme cítit, poněvadž podráždění vůní
ovlivňuje přes vegetativní nervový systém pocity a
náladu. Tak působí bazalka, kardamom, máta
peprná, pepř a rozmarýn, a to oživujícím
způsobem na ducha, tělo a duši. Jejich éterické
oleje nakapeme na topení nebo do lampy na vůně.
Masáže -Stresem mohou být v těle blokovány
energie. Ten, kdo se chce opět cítit fit a plný síly,
potřebuje masáž, která může tok energie dát do
pohybu. Zde často pomůže jednoduchá masáž
reflexních zón na chodidlech. Promačkáváme a
masírujeme prsty na nohou jeden po druhém,
nejdříve lehce, pak silně. Začínáme malíčkem a
končíme palcem. Nakonec osprchujeme nohy
studenou vodou.
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ZE SVĚTA

CHLÍSTOV - Požár rodinného domu. Škodu ve výši
750 tisíc korun
způsobil dnešní
požár na rodinném
domu v části
Chlístov Železného
Brodu. Požár byl
zpozorován krátce
před půl šestou a
na místo byli
vysláni
profesionální hasiči
z Jablonce nad
Nisou, ze Semil a dobrovolní kolegové z Železného
Brodu a Těpeře se čtyřmi cisternovými vozy,
automobilovým žebříkem a dopravním vozem. Už při
příjezdu prvních jednotek na místo šlehaly ze
střechy rodinného domu plameny a oheň se rychle
šířil v půdním prostoru. Hasiči nasadili jeden vodní
proud a začali rozebírat plechovou střešní krytinu a
konstrukce. Dobrovolní hasiči se starali i doplňování
hasební vody do cisteren. Kvůli dohašení všech
ohnisek požáru museli hasiči vyklidit celou půdu
zarovnanou nejrůznějšími předměty z hořlavých
materiálů. Hasičům se požár podařilo dostat pod
kontrolu krátce před sedmou hodinou a zcela uhasit
v půl desáté dopoledne. Příčina vzniku požáru je v
šetření. Hodnota uchráněného majetku se pohybuje
okolo 3 milionů korun. Při zásahu utrpěl lehké
zranění jeden ze zasahujících profesionálních hasičů.
JABLONEC N. N. –Ve Věznici
Rýnovice v Jablonci nad Nisou
se v noci z úterý na středu
oběsil člen Berdychova gangu
Jan Zelený. Zda nechal dopis
na rozloučenou s odůvodněním
svého činu nemůže policie
sdělit. „Mohu potvrdit, že
třiatřicetiletý odsouzený v noci
spáchal sebevraždu, který skončila smrtí,“ uvedla
tiskový mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová.
Více k incidentu nemůže dodat, neboť stále na
místě vyšetřují policisté z Obvodního oddělení
Jablonec Mšeno.
Policie na vyšetřování uvalila informační embargo.
"Žádné informace v souvislosti s tímto vyšetřováním
podávat nebudeme," konstatovala jablonecká
policejní mluvčí Ludmila Knopová.
Jan Zelený, nejen jako člen Berdychova gangu, ale
také jako klíčový svědek, v minulosti uvedl, že se
bojí o svůj život. Policie proto musí prověřit, zda
skutečně šlo o sebevraždu.
Ve které části Věznice Rýnovice si Zelený odpykával
svůj trest nemůže její mluvčí Monika Králová sdělit.
Zdejší zařízení však patří k jednomu z
nejstřeženějších žalářů v republice.
Pro zvlášť nebezpečné zločince zde vybudovali i
samostatné oddělení pod nejpřísnějším dozorem. Na
něm umístění odsouzení se nemohou po celou dobu

pobytu setkat s ostatními vězni a každý má svou
samostatnou celu. Tzv. dvorek na procházky je
umístěn na střeše budovy za vysokou zdí s několika
řadami ostnatých drátů.
TURNOV - Nebýt jednoho
neuhodnutého fotbalového
výsledku, odnesl by si
sázkař pět a půl milionu
korun. Přesně 1 milion, 24
tisíc a 898 korun si z
turnovské pobočky sázkové
kanceláře Tipsport odnesl šťastný
sázkař. Radost mu však zkalil jediný zápas, který
mezi třiadvaceti vsazenými nevyšel. Nebýt něj,
odnesl by si muž z pobočky téměř pět a půl milionu
korun. „Obvykle se na sázení připravuji mnohem
pečlivěji, tentokrát mně musela stačit čtvrthodina,“
podotkl sázkař, jehož profesí je montáž oken. A
který že zápas mu smolně nevyšel? Vsadil si, že
Genk v belgické fotbalové lize vyhraje v Mechelenu.
Jenže to skončilo obráceně, z vítězství se radovali
domácí.
Naopak nejhodnotnější kursové zásahy získal sázkař
z hokejových zápasů, z nichž třem odvážně
přišpendlil remízy, a vítěze opravdu pokaždé určilo
až prodloužení. Nový milionář zůstal se svým
počinem těsně pod rekordním kursem 126 723,17,
kterým se v roce 2007 blýskl sázkař v šumavském
Frymburku.
KRKONOSE - Jak správně
chovat včely, starat se o
louku nebo kam
vyhazovat odpad.
Na všechny tyto
otázky odpovídá
nový dokument
Správy
krkonošského národního
parku. Obyvatelé si ho mohou zdarma stáhnou na
jejich stránkách a naleznou v něm také rady pro ty,
jež by rádi žádali o dotace. Zemědělci si zase mohou
přečíst rady, jak se chovat k místní vodě, stromům,
polím, ale i jak správně využít biomasu. Brožura s
názvem Zemědělský rádce pro šetrné hospodaření v
Krkonoších se také zabývá otázkou alternativních
zdrojů energie, agroturistikou, ekologickým
zemědělstvím, hnojivy i krmivem. Součástí jsou i
praktické postřehy a nechybí ani odkazy na další
zajímavé zdroje informací včetně kontaktů na úřady.
POJIZEŘÍ - Pacient se
objedná a čeká až tři
měsíce, než přijde na řadu.
Zubaři nestíhají, navíc jich
ubývá. Chcete najít zubaře?
Obrňte se trpělivostí. Většina
místních stomatologů totiž nové
pacienty nepřijímá. Výjimkou nejsou ordinace, kde
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se starají až o 2500 pacientů, kteří čekají na
objednání i dva měsíce. I tak je ale situace lepší,
než bývala před rokem.
Nové pacienty rozhodně nepřijímám, protože není
možné, abych všechny stihl ošetřit. Registrovaných
mám zhruba tři tisíce lidí,“ vysvětlil Petr Hnátek,
který provozuje zubařskou praxi v Příšovicích.
Podobně jsou na tom i další zubaři v Pojizeří. „Stačí
se přijít podívat k nám do čekárny, máme úplně
plno. Mám asi 2500 pacientů a na ošetření se čeká
šest týdnů až dva měsíce,“ řekl Miloš Dědek z
Turnova s tím, že také nemůže přijmout nové
pacienty. Podle předsedy Oblastní stomatologické
komory v Liberci Richarda Benka se ale tato situace
lepší a sehnat zubaře je o něco snazší než před
dvěma lety. „Momentálně jsou v okrese Semily čtyři
zubaři, kteří berou nové pacienty,“ sdělil a dodal, že
tyto údaje pocházejí z průzkumu provedeném před
dvěma měsíci. Situace se ale mění každý týden.
SVIJANY - Pivovar Svijany vyrobil
minulý rok rekordní množství
piva. Pivaři mají nejradši
Svijanskou 11°.Kde se pivo vaří,
tam se dobře daří, říká se. A
platit by to jistě mohlo i o
Pivovaru Svijany. Minulý rok tam totiž
uvařili úctyhodné množství piva. Deníku to sdělil
ředitel Roman Havlík. „Byl to opravdu rekordní
výstav, nakonec šlo o 317 600 hektolitrů piva,“
uvedl Havlík. Ve srovnání s rokem předchozím jde o
nárůst o téměř 20 procent. Kromě toho v roce 2008
získat pivovar řadu ocenění. Jedním z nich je i cena
od Sdružení přátel piva – Pivovar roku 2008. V
současné době tvoří zhruba 75 procent produkce
jeden druh piva – Svijanská 11°, patnáct procent
pak připadá na 10° a zbytek připadá na speciály.
„Jsme jednoznačně největším výrobcem speciálů v
republice,“ řekl Havlík. Nejvíce minulý rok rostla
produkce kvasničáku. V roce 2008 mohli milovníci
svijanského piva zaznamenat i nové balení jejich
lahodného moku. Jak poznamenal ředitel pivovaru,
lidé si tak například mohli koupit jednolitrový
džbánek, do kterého se „balí“ právě již zmíněný
kvasničák. A zájem byl velký. Lidé se potřebují z
krize vypovídat. U piva. Hospodářská recese pivu
příliš nevadí. Naopak. „Ve všech poučkách, co jsem
četl, se psalo, že v dobách krize se pilo ještě víc než
jindy. Lidé se potřebují z krize vypovídat. Obzvláště
Čechům jde povídání dobře právě u piva,“ říká
ředitel svijanského pivovaru Roman Havlík. V řeči
čísel to znamená, že během ledna letošního roku
měl Pivovar Svijany o více než osm procent vyšší
výstav, než tomu bylo v lednu roku 2008. Jak to ale
bude v dalších měsících, se jen těžko odhaduje.
Podle Havlíka je totiž možné, že pokud se krize bude
dál prohlubovat, dojde k poklesu životní úrovně a
lidé omezí návštěvy restaurací a hospod. Tím
zároveň i poklesne zájem o pivo. Pivovaru se daří
rozšiřovat svoji produkci i do vzdálenějších míst naší
země. Svijanské pivo je tedy možné zakoupit třeba i
na severní nebo jižní Moravě, stejně tak v
Plzeňském kraji. A právě Plzeň považuje ředitel
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Pivovaru Svijany Roman Havlík za velký úspěch.
Konkurovat plzeňskému pivu není totiž jednoduché.
Rok 2009 bude ve Svijanech ve znamení navyšování
výrobních kapacit. Pivo zde vzniká tradiční
technologií výroby, tedy hlavním kvašením v
otevřených kádích a dlouhodobým zráním v
ležáckých sklepích. Tento způsob výroby je
náročnější, ale znalci piva pak mohou plně
vychutnat všechny klasické známky „pravého piva“.
„Hlavní kvašení – kapacita otevřených kádí, bude
navýšena o 1200 hektolitrů a objem v ležáckých
sklepích o 7500 hektolitrů," popisuje letošní práce v
Pivovaru Svijany jeho ředitel Roman Havlík. To vše v
řádech desítek milionů korun.
KRAKONOŠ UZAVŘEL ÚSTNÍ MÍR S
TRAUTENBERKEM
Bylinky z hor se dávno neprodávají jako dříve, sojka
se dala k BIS
a nejvyšší
české hory
zaplavili
turisté z
Německa a
Holandska.
Co jsou ve
srovnání s
tím
Trautenberkovy úskoky!
Pán Krkonoš tedy učinil nevídaný krok. Se svým
sousedem Trautenberkem uzavřel mír. Je sice
pravda, že Trautenberk moc velký pán není – zámek
má jako větší chalupu a jako čeládku tři
budižkničemu, ale ve dvou se to lépe táhne. Mír
nabídl Krakonoš Trautenberkovy na setkání v
Harrachově.
„Protože vím, že Trautenberk je darebák, uzavírám s
ním mír jen ústně. Teprve příští rok, pokud přijedu,
ho uzavřeme písemně,“ sdělil návštěvníkům
horského města pán Krkonoš.
A proč vůbec k neobvyklému spojenectví došlo? Inu
i Trautenberk pocítil dopady ekonomické recese. Z
Anče se stala zarytá feministka, Kuba s hajným
založili odbory a za chalupou mu vyrostly skokanské
můstky. Krakonošovu nabídku dojatě přijal.
Spojenectví zapili studeným pivem a zajedli
jitrnicemi.
Společně chtějí čelit krizi. Trautenberk připravil
podnikatelský záměr, kdy hodlá vozit sníh z Krkonoš
do níže položených horských středisek, aby tam
mohla lyžařská sezona trvat až do srpna. Inspiraci
našel v Liberci. Krakonoš mu v tom bude pomáhat
nadpřirozenými schopnostmi. Když bude potřeba,
sešle déšť, když to bude nutné, pošle zimu a mráz.
A když bude nejhůř, otevře své sněhové sýpky pod
Sněžkou a dodá sněhu habaděj. Přesně tak, jak to
udělal na objednávku Katky Neumannové letos, při
mistrovství ve Vesci. Ostatně za podíl ze zisku si
Krakonoš koupil novou fajfku a kabát.
www.jablonecky.denik.cz
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PODPOŘILI JEN DVĚ HASIČÁRNY
Peníze z Evropské
unie podpoří
výstavbu
zbrojnice v
Tanvaldu a
rekonstrukci staré
hasičárny v
Jablonci. Na další
se nedostalo. Na
Jablonecko
přitečou další miliony z Evropské unie, mohlo však
být lépe. V pátek jednala o podpoře jednotlivých
projektů předložených v rámci 9. kola výzvy v
Regionálním operačním programu Severovýchod
jeho Regionální rada.
Ze šesti projektů vzešlých z Jablonecka, podpořila
dva. Výstavbu hasičské zbrojnice pro Sbor
dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk v celkové
hodnotě dvaceti milionů korun a projekt Regenerace
bývalé požární zbrojnice modernizace kamerového a
dohlížecího systému.
„Rozjíždí se aktivita. Samotná přestavba by měla
začít na podzim tohoto roku, dokončení je
plánováno na konec příštího roku,“ vysvětlil Petr
Tulpa, starosta Jablonce.
Tanvaldští již rozběhli výběrové řízení na dodavatele
stavby. Radnice chtěla zbrojnici vybudovat i bez
dotací. „Jsme rádi, že dotace jdou za námi.
Ušetřené peníze použijeme na další investiční
činnost. Ve městě je toho dost, namátkou opravy
dalších silnic, chceme na radnici vybudovat výtah.
Možností je mnoho,“ uvedl Petr Polák, starosta
Tanvaldu.
Naopak pod čarou zůstal například projekt
Mateřského centra a knihovny v Železném Brodě,
nevyslyšena zůstala i revitalizace slunečních lázní a
vybudování adrenalinového centra na jablonecké
přehradě a žádost o finanční injekci na rozšíření
onkologie jablonecké nemocnice. „Bohužel, tyto
projekty zůstaly pod hodnotícími kritérii, byť jen o
desetiny procent,“ uvedl Michal Vereščák, vedoucí
Územního odboru realizace programu Liberec.
ZAČÍNÁ NOVÝ MYSLIVECKÝ ROK, SČÍTAJÍ
ZVĚŘ
Letošní krutá zima pro zvěř by měla být u konce a
myslivci si stěžují na velké
úhyny. V příštích dnech je čeká
tvrdá řehole, kdy se budou
snažit zbývající zvěř nakrmit a
především ochránit v
souvislosti s rozběhem jarních
prací na poli.
V této době se objevují první
mláďata zajíců. Většinu z nich
však čeká krutý osud. „Jsou citliví na mráz, na útoky
drobných šelem a přemnožených krkavcovitých
ptáků. Většina prvních zajíčků zahyne pod velkou
zemědělskou mechanizací při přípravě půdy na setí,“
konstatuje Jiří Šilha z Českomoravské myslivecké
jednoty.
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Na srny číhá jiné nebezpečí. Tím jsou lány oseté
ozimou řepkou. „Řepka obsahuje jedovaté
glukosinuláty a v tomto období také snadno
kvasitelné cukry,“ uvedl Šilha. Z toho pak vyplývají
obrovské problémy srnčího, které trpí v lepším
případě velkými průjmy, v horším uhyne.
Podle myslivců, majících honitby u větších měst,
stále přibývá srážek aut se zvěří. „Mnohde myslivci
zvěř ani neloví, protože ztráty na silnicích převyšují
plánovaný lov,“ tvrdí zástupci myslivců.
Ale také veselejší povinnosti čekají na muže v
kamizolách. V březnu provádí sčítání zvěře.
„Začátkem dubna pak z údajů bude myslivecký
hospodář sestavovat plán hospodaření v novém
mysliveckém roce, který trvá od 1. dubna do 31.
března,“ uzavřel Šilha.
SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA ŽELEZNÝ BROD provozní doba
Provozní doba sběrného dvoru v Železném Brodě
Pondělí

9,00 - 18,00 hod.

Úterý

9,00 - 14,00 hod.

Středa

9,00 - 18,00 hod.

Čtvrtek

9,00 - 14,00 hod.

Pátek

9,00 - 18,00 hod.

Sobota

9,00 - 12,00 hod.

Neděle

zavřeno

NOVĚ ZALOŽENÝ LUKOSTŘELECKÝ KLUB VE
BZÍ
V obci bzí byl založen nový klub lukostřelců. SK
lukostřelci pojizeří - Black arrows přijímá do svých
řad nové členy. Pravidelné tréninky každý čtvrtek v
17:00 hodin u sokolovny.
Kontakt: Jiří Hujer – jednatel, Tel.: 604 254 397
E-mail: jirihujer@centrum.cz
Jan Jelínek - Tel.: 728 260 852
E-mail: j.honza@email.cz
Ičo: 26571617
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KULTURA

HODINA ZPĚVU ANEB ZKOUŠENÍ V TOUŠENI
( s Jaroslavem Uhlířem )
Nejzábavnější vyučovací hodiny ne světě, ve které
bude Jaroslav Uhlíř spolu s malými a velkými diváky
hrát na klavír a zpívat veleznámé hity od dua Svěrák
- Uhlíř jakými bezesporu jsou např.: Pod dubem, za
dubem, Strašidýlko Emílek či Není nutno a spousty
dalších.
• akce se uskuteční v sobotu dne 28.3.2009
v 11:00 v Kulturním centru Golf Semily
• jednotné vstupné 130 Kč / osoba (
předprodej vstupenek - rezervace na tel.č.:
481 624 721 - Městské info středisko
Semily )
WOHNOUT+Airfare - 27.3.2009 od 19:00 do
22:00, Wohnouti se poprvé přijedou podívat na
jičíňáky a to v rámci turné k novému albu, které
vyjde letos na jaře. S sebou si berou objev roku
2007 Airfare, kteří na letošní rok také chystají nový
počin. A to si přeci nemůžete nechat ujít! Vstupné v
předprodeji 150,-, na místě 190,-. Masarykovo
divadlo - velký sál, Kulturní zařízení města Jičína
VÍKEND PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
27.3.2009 - 29.3.2009 - Pro své abonenty pořádá
pí. Antošová. Sportovní centrum Semily
ZA POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE
5.12.2008 - 31.3.2009, Výstava Za pověstmi
Českého ráje je určena nejen dětem,ale všem
milovníkům Českého ráje. Nachází se v Galerii
Radka Pilaře a Václava Čtvrtka v prostorách
Městského informačního centra.Vstup je zdarma.
Jičín
POCHOD ČESKÝM RÁJEM
28.3.2009 od 6:00, 28.3. pořádá Klub českých
turistů pochod Českým rájem - Putování za
Rumcajsem Trasy pěší: 15,23,36 a 50 km Trasy
dětské: 3,5,8 km Cyklotrasy: 12,28,40,56,73 km
Start od 6:00 do 10:00 Valdštejnovo nám.1, Jičín
506 01 Kontakt: Tel: 490 502 338, Jičín
JABLKOŇ
31.3.2009 od 19:30 - 5. abonentní koncert řady
Hudební lahůdky. Žánrově těžko zařaditelná skupina
si získala za dobu své hudební činnosti mnoho
příznivců. Kolem zakládajícího člena Michala Němce
(zpěv, kytara, autor), se v současnosti usadili Martin
Carvan (akustická kytara), Johnny Jůdl (baskytara,
fagot, zobcová flétna), Petr Chlouba (bicí, klávesy,
akordeon) a Anna Duchaňová (zpěv, saxofon).
Místo konání: Městské divadlo Turnov

ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA V LETECH 19181945
1.4.2009 - 31.5.2009 - Výstava připravená ve
spolupráci s OS Rota Nazdar, k vidění budou
zajímavé dokumenty související se vznikem armády
samostatné Československé republiky, ukázky
uniforem, výzbroje a výstroje čes. vojáků jak z
období tzv. 1. republiky, tak i příslušníků
československých jednotek bojujících v době
2.sv.války v zahraničních armádách.
Muzeum města Mnichova Hradiště
VELIKONOCE NA BĚLIŠTI - 3.4.2009 - 5.4.2009
od 9:00 do 17:00, Velikonoční jarmareček v
prostorách národopisné expozice muzea Běliště.
Možnost nákupu nezbytných maličkostí ( jarní a
velikonoční tématika ) určených pro výzdobu Vašeho
domu či bytu. Nebude chybět tradiční bělišťák,
mazanec a koláče. Železný Brod
BLACK THIOSANNE
25.3.2009 od 20:00 - Šest senegalských muzikantů
s tradičními africkými hudebními nástroji, ale i
bicími, elektrickou kytarou či basou nabízí zcela
nový mix elektro-akustické hudby. Klub Na Rampě
Jablonec nad Nisou
TAJEMNÁ INDONÉSIE – RUDOLF ŠVAŘÍČEK
26.3.2009 od 20:00- Promítání a beseda cestovatele
s širokým záběrem aktivit, který spolupracoval na
právě vydané stejnojmenné knize s legendárním
Miroslavem Zikmundem. Indonesie včetně ostrova
Papua-Nová Guinea je jeho doménou. Klub Na
Rampě Jablonec nad Nisou
SLAVNOSTI SVATÉHO PATRICKA
28.3.2009 od 20:00 - Okouzlující taneční a hudební
show v irském stylu Výuka jednoduchých irských
tanců pro veřejnost, ukázky irských tanců a stepu
Vystoupí taneční skupiny Irské sestry, Divokej Ir,
Keltský tygr a kapela Alastair. Eurocentrum Jablonec
nad Nisou
DANNY BRYANT & REDEYEBAND
31.3.2009 od 20:00- Mladý Angličan, světová
hvězda nastupující muzikantské generace, skvělý
kytarista s nebývale silným a naléhavým
"mooreovským" hlasem. Klub Na Rampě Jablonec
nad Nisou
POJDTE S NAMI ZA DECHOVKOU. Město Železný
Brod, dechová hudba Broďanka a Sportovní klub
Jirkov Vás srdečně zvou na pokračování akce. Akce
se uskuteční v sobotu dne 28. března 2009 od
14:00 v sokolovně Jirkov. K poslechu a tanci
hrají:Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný
Brod, Broďanka, Podkrkonošská dechovka, a
Turnovanka, Vstupné: 50 Kč
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SPORT
POCHODY, TÚRY A POHÁDKOVÉ PROCHÁZKY:
POCHOD ČESKÝM RÁJEM PUTOVÁNÍ ZA RUMCAJSEM - sobota 28.3.2009, 43. ročník pochodu pořádá Klub
českých turistů Jičín ve spolupráci s městem Jičín. Prezentace účastníků na Valdštejnově náměstí od 6:00 - 10:00
hodin, cíl do 18:00 hodin. Trasy pro pěší 3, 5, 8, 15, 23, 36 a 50 km. Trasy pro cyklo 12, 28, 40, 56, 73 km.
Startovné činí 20 Kč (30 Kč platí pouze pro trasy 50 km). Více info: www.kctjicin.cz
KOBEROVSKÉ ŠLÁPOTY - sobota 18.4.2009, 33. ročník turistického pochodu pořádá TJ Sokol Koberovy.
Prezentace účastníků v KD Koberovy od 8:00 - 11:00 hodin, cíl do 16:00 hodin. Trasy pro pěší 10 a 15 km. Více
info: p. Hudská (tel.: 732 408 244), Obecní úřad Koberovy (tel.: 483 389 346, oukoberov@koberovy.cz)
HORNÍ MAXOV - Poslední a
první na extrémním závodě
byly ženy–musherky.
Musherka Jana Henychová se
šťastně vrátila domů společně
se svými sibiřskými huskies.
Do cíle dojela jako poslední za
osm dní, 16 hodin a 8 minut.
Tam to není o dnech. Člověk
najednou ztratí pojem, kdy je
den a noc. Já jsem pak zjistila,
že se nám lépe cestuje v noci,
protože byla větší zima. Ve
dne jsme pak spali. Snažila
jsem se, abychom jeli co
nejméně ve dne, protože když
svítilo sluníčko, začali jsme se
bořit, a to jsem si i říkala, že
snad tady umřeme. Cestovali
jsme tedy přes noc, a to
člověk jede a najednou si říká, že se opět rozednívá, a to byla ta nádhera. Měla jsem dvě GPS navigace, jednu na
ruce, abych věděla jakou jedu rychlostí a kolik mám ujetých kilometrů. V té druhé mám mapu, v které mám
zanesenou trať, a tam si sleduji, zda nejedu špatně. V podstatě díky GPS jsem nemohla zabloudit. Měla jsem
sebou tři chlapy jako doprovod a čtrnáct psů s lídrem týmu Kačenkou. Do cíle jsem dojela s osmi psy. Podmínkou
závodu bylo dojet se šesti.

INFO Z KOUPALIŠTĚ

VODA: jelikož je velká obleva, déšť. Již nejsou vhodné
podmínky na bruslení. Zdá se, že budou až další zimní
sezonu

VZDUCH: +5 °C

INFO Z BÍLÉ STOPY

Stopy již nejsou průjezdné, velká obleva a nástup
jara, již stopy znehodnotilo.
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ČERNÁ KRONIKA
Rodinný dům v Karlovicích na Turnovsku se zalíbil
pachateli, který se do objektu dne 9.3.2009 vloupal. Z
místa si odnesl přehrávač DVD, mobilní telefon a další věci.
Jednáním pachatele došlo i k poškození vnitřního zařízení.
Škoda, která vznikla jednáním pachatele je ve výši kolem
15 000 Kč. Poškozeným je 31 letý majitel.
V časovém období od 9.3.2009 do 10.3.2009 vnikl do
bufetu areálu Šachty ve Vysokém nad Jizerou pachatel,
který z objektu odcizil finanční hotovost a několik lahví
alkoholu. Škoda, která vznikla 37 letému majiteli je ve výši
kolem 17 000 Kč.
Do restaurace v Ohrazenicích vnikl v době od 3.3.2009 do
9.3.2009 trochu zvláštní pachatel. Ten na podlahu v
podkroví nad hospodou vylil 10 dvacetipětilitrových barelů
různého alkoholu, dva barely s fernetem a další alkohol
odcizil. Alkohol následně prosákl do restaurace. Celkem
způsobená škoda jak na zařízení, tak na odcizeném zboží
je ve výši kolem 45 000 Kč.
V úterý 10.3.2009 v 9,50 hodin došlo v Janově nad Nisou k
dopravní nehodě mezi osobním vozidlem a traktorem. Ve
směru od Janova na Horní Maxov jela s vozidlem Kia
Picanto 44-letá žena z Prahy. Při projíždění mírné
pravotočivé zatáčky nejela zcela u svého pravého okraje
vozovky a levým předním bokem narazila do levého
zadního kola protijedoucího traktoru, který ve chvíli střetu
stál u kraje vozovky. Ke zranění nedošlo. Vzniklá škoda činí
50 000 Kč.
Přílišné směřování veškerého vnímání na výherní automat
se v úterý ráno prodražilo 45-letému muži ze Smržovky.
Muž hrál v herně v Tanvaldě na výherním automatu a
vůbec si nevšiml, že mu neznámý pachatel nenápadně z
kapsy odcizil mobilní telefon Sony Ericson K 700i. Vzniklá
škoda představuje částku 1 000 Kč.
V pondělí 9.3.2009 v 5,20 hodin došlo u penzionu v Janově
nad Nisou – Hraničné k loupeži na taxikáři. Dvojice muž a
žena ( 28 a 20 let ) si přivolala k penzionu taxík. Když
vozidlo přijelo, otevřela žena dveře spolujezdce a taxikáři
sdělila, že čeká ještě na jednu osobu. Vzápětí ta druhá
osoba otevřela dveře u řidiče a vytáhla taxikáře z vozidla
ven. Taxikář utrpěl od muže několik ran a upadl na zem.
Ve chvíli, kdy ležel na zemi, mu žena prohledala vozidlo a
odcizila mu peníze, doklady, telefon a čelní panel od rádia.
Celkově způsobená škoda přesáhla částku 10 000 Kč.
V současné době jak muž, tak žena zpytují své svědomí ve
vazební věznici, kam byli rozhodnutím soudce Okresního
soudu v Jablonci n.N. umístěni. Oba dva čelí obvinění ze
spáchání trestného činu Loupeže, za což mohou být
potrestáni odnětím svobody v trvání od dvou do deseti let.
V průběhu noci z úterý na středu došlo ve Velkých
Hamrech k vloupání do zaparkovaného vozidla Š Octávia.
Neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň okna dveří a
zevnitř odcizil kufřík černé barvy, který zůstal na zadním
sedadle. V kufříku zůstal i notebook a účetní doklady. Z
vozidla zloděj odcizil ještě mobilní telefon, který byl uložen
v palubní desce. Celkově způsobená škoda přesahuje
částku 10 000 Kč.

V noci 18. na 19. března dosud neznámý pachatel vnikl do
objektu domu v rekonstrukci ve Velkých Hamrech. Z
tohoto domu následně odcizil tři venkovní ozdobná světla a
čtyři starožitné noční stolky. Dále v domě poškodil
skleněná svítidla, mechanickou řezačku na dlaždičky a
nástavec pro uchycení pracovního nářadí od elektrického
vrtacího kladiva. Pachatel způsobil celkovou škodu ve výši
49.300,- Kč. Tímto skutkem se dopustil trestného činu
krádeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na tři
roky.
V sobotu 14. března od 00.30 do 11.00 hodin vnikl
neznámý pachatel po vypáčení vstupních dvojitých dveří
do objektu restaurace na fotbalovém hřišti ve Velkých
Hamrech. Pachatel následně z této restaurace odcizil
finanční hotovost, alkoholické nápoje, různé cigarety a
lízátka - vše v celkové hodnotě 14.050,- Kč. Pachatel se
tímto skutkem dopustil trestného činu krádeže, za který
mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
V neděli 22.3.2009 v 18,00 hodin ochromila průjezd
křižovatky ulic Mánesova – Sv.Čecha v Jablonci n.N.
dopravní nehoda. S vozidlem Š Favorit 135 jel po vedlejší
ulici Sv.Čecha od ulice Mlýnská 18-letý muž z Jablonce
n.N. Na křižovatce s ulicí Mánesova nerespektoval dopravní
značení ( dej přednost v jízdě ) a najel do jízdní dráhy 39letému motocyklistovi z Jablonce n.N. Při srážce došlo k
těžkému zranění motocyklisty s předběžnou dobou léčení
nad 8 týdnů. Provinilý řidič je nyní podezřelý ze spáchání
trestného činu Ublížení na zdraví ( šest měsíců až pět let ).
Motocyklista také není bez poskvrny. Ten totiž od července
loňského roku má vysloven zákaz řízení motorových
vozidel, takže se nyní dopustil spáchání trestných činů
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a
Maření výkonu úředního rozhodnutí ( až jeden rok ).
V průběhu víkendu došlo v Plavech k vloupání do úložného
prostoru zaparkovaného návěsu nákladního vozidla.
Neznámý pachatel vypáčil zámek boxu úložného prostoru a
odcizil upevňovací kurty a ráčny. Společnosti vlastnící
nákladní vozidlo vznikla škoda ve výši 12 000 Kč.
V pondělí 23.3.2009 v 16,55 hodin se v Desné v ulici
Poštovní stala řetězová dopravní nehoda. S vozidlem Ford
Tranzit jel 41-letý cizí státní příslušník. Plně se nevěnoval
řízení svého vozidla, vyjel více vpravo a rohem vozidla
narazil do předních částí zaparkovaných vozidel. Nejprve
do Š Fábia, dále do vozidla Citroen Saxo a nakonec do Š
Felicia. Vozidlo Š Felicia bylo ještě odhozeno na vedlejší
vozidlo Ford Mondeo. Ke zranění nedošlo. Vzniklá škoda
činí 80 000 Kč. Provinilý cizinec na místě zaplatil blokovou
pokutu ve výši 2 000 Kč.
V neděli 22.3.2009 v době mezi 20,30 a 21,15 hodin došlo
na Smržovce v Rooseweltově ulici k vloupání do
zaparkovaného vozidla. Neznámý pachatel rozbil boční
okno vozidla Ford Mondeo a zevnitř odcizil autorádio s
DVD navigací, ozdobný kryt řadící páky a doklady k
vozidlu. Majiteli vozidla vznikla škoda ve výši 80 000 Kč.
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POČASÍ
STŘEDA 25.3.

-0 °C/-5 °C

NEDĚLE 29.3.

5 °C/-0 °C

ČTVRTEK 26.3.

2 °C/-2 °C

PONDĚLÍ 30.3.

5 °C/-1 °C

PÁTEK

5 °C/-0 °C

ÚTERÝ 31.3.

4 °C/-1 °C

STŘEDA 1.4.

27.3.

SOBOTA 28.3.

4 °C/-1 °C

5 °C/-0 °C

V poměrně silném západním až severozápadním proudění je nutné očekávat nárazy větru dosahující rychlostí až k
90 km/hod, na horách se k tomu přidá i sněžení, což vyústí v nebezpečí tvorby sněhových jazyků a závějí. Čerstvé
severozápadní až západní proudění, které v těchto dnech proudí na území České republiky, s sebou nese nejen
další frontální systémy, ale i nárazy větru. Ty mohu dosáhnout rychlostí místy i mezi 70 a 90 km/hod, nevyšší
nárazy budou především na horách. Ovšem v polohách nad 1000 m.n.m. je nutné počítat se sněžením a
sněhovými přeháňkami. Což ve spojení se silným nárazovitým větrem ústí v nebezpečí vzniku sněhových jazyků a
závějí. Ačkoli v nejbližších třiceti dnech čeká Českou Republiku podle dlouhodobé předpovědi standardní počasí,
začalo období, na jehož konci by se teploty mohly dostat až na 18 stupňů Celsia. Meteorologové je očekávají
zhruba po polovině dubna. Z předpovědi vyplývá, že na Velikonoce by se teploty mohly pohybovat kolem 15
stupňů Celsia.Jak tedy bude nejbližších třiceti dnech? 21.-31.3. 2009 - Oblačno až zataženo, občasný déšť
nebo přeháňky, které budou počátkem a koncem období od středních poloh přecházet ve sněžení, uprostřed
období sněžení pouze v horských oblastech. Polojasno jen přechodně. Ranní teploty zpočátku a koncem období 2
až -3 °C, při vyjasnění až -8 °C, uprostřed období 4 až 0 °C. Denní teploty zpočátku a koncem období 2 až 7 °C,
uprostřed období 6 až 10 °C. 1.-10.4.2009 - Zpočátku období polojasno až oblačno, postupně přibývání
oblačnosti až na skoro zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, které budou zpočátku období od vyšších
poloh sněhové, postupně sněžení nebo srážky smíšené jen v horských oblastech. Ranní teploty 5 až -2 °C, denní
teploty 5 až 10 °C, postupně kolem 14 °C. 10.-20.4.2009- Převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo
přeháňkami. Polojasno jen přechodně. Ranní teploty 8 až 2 °C. Denní teploty 12 až 18 °C. Průměrná teplota pro
uvedené období činí 6,4 °C, průměrný úhrn srážek je 44 mm.

Liebiguv břidličný lom u « Červeného domu » z doby první republiky
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PRANOSTIKA
25.3.
• Panny Marie zvěstování zimy nevyhání.
• Zvěstování jaro zvěstuje, zima přec
nepolevuje.
• Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu
ještě nevyhání.
• Když noc na Matičku jasno, bude
úroda, krásno.
• Východ slunce na Zvěstování Panny
Marie předpovídá dobrý rok.
• Jestli na den Zvěstování panny Marie
ráno před slunce východem a přede
dnem světlí oblakové jsou,
takže hvězdy spatřiti se mohou, bude
rok příjemný a úrodný.
• Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny
Marie, bude úrodný rok.
• Na den Zvěstování Panny Marie déšť urodí se rež.
• Jaké Zvěstování Boží Matky - takové
velikonoční svátky.
• Panny Marie Zvěstování - zelených
semen rozsévání.

•

Panna Maria sfoukne svíčku a svatý
Michal ji rozsvítí.
• Na Panny Marie Zvěstování kdybys
travičku palicí do země tloukl, už ji tam
nedostaneš.
• Matka Boží trávu množí.
• Matička Boží kuželíček složí.
• Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef
dvě a Panna Maria celou náruč
30.3.
• O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
31.3.
• O svaté Balbíně je už u nás po zimě.
1.4.
• Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Březen - za kamna vlezem; duben ještě tam budem.
V tomto měsíci jest obyčejně mnoho
silných větrů, nato hned sníh, déšť,
kroupy, slunečnost a protože stále
proměnitelné povětří, že se sotva v
celém roku takové nalézá.
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
V dubnu čas a panský kvas.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho
nestojí.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim
požehnání přináší.
Nechť si duben sebelepší bývá,
ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena
a obilí.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest
úroda na víno.
Studený a mokrý duben plní sklepy a
sudy.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné
požehnání jest.

Pohled na jarní „Klinkovice“ od hřbitova z roku 1951
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KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.
26.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

27.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
27.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
28.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
28.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
29.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
31.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
31.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
31.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
31.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
1.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Jaroslav Hnídek ml.
Emil Linka
Ing. Miloš Rajtr
Božena Zelníčková
Jan Ondřej
Petr Hloušek
Marie Špidlenová
Blanka Tomšová
Eva Urbánková
Tomáš Matěásko ml.
Petr Jareš

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
9 25.3. 1420 – Proběhla bitva u Sudoměře, ve které Jan Žižka
porazil vojsko katolických pánů.
9 26.3. 1698 – Prokop Diviš, český přírodovědec, vynálezce
bleskosvodu († 21. prosince 1765)
9 27.3. 1357 – Za účasti císaře a krále Karla IV. byl slavnostně
otevřen hrad Karlštejn.
9 28.3. 1592 – Jan Amos Komenský, pedagog a filozof († 15.
listopadu 1670)
9 29.3. 1900 – Jiří Wolker, básník († 3. ledna 1924)
9 31.3. 1387 – Zikmund Lucemburský se stal uherským králem.
9 1.4. 1578 – William Harvey, anglický lékař, anatom a fyziolog, objevitel krevního
oběhu († 3. června 1657)

PSÍ KALENDÁŘ:
BŘEZEN 2009
Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

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
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LOUŽNICKÉ TRADICE

Podle zahraničních
agentur existují desítky
vysvětlení. Například
Francie v 15. století měla
kalendář tak, aby Nový
rok začínal v lednu a nikoli
spolu s jarem na apríla.
Jenže než se zpráva
donesla na venkov, trvalo to děsně dlouho a
vesničané i nadále slavili Nový rok na jaře. A tak
je pokrokoví měšťáci začali mít za "aprílové
blázny".
Den všech bláznů se pravděpodobně zrodil z
dávnověkých evropských svátků jara. Škodolibé
napalování druhých bylo prostě pradávnou
tradicí. Popravdě, kdo si rád po dlouhé zimě z
kamaráda, když vysvitne slunce, rád nevystřelí i
dnes?
Apríl je označení pro první dubnový den. Už od
16. století je apríl spojen s různými žertíky a
drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak
dovoluje tradice překročit rámec serióznosti a
vypustit tzv. kachnu resp. hoax. Problém pak
nastává, že lidé neberou vážně ani některé
vyloženě seriózní články. Předpokládá se, že
svátek vznikl jako reakce na změnu ročního
období ze smutné zimy na veselejší jaro. V
některých případech se apríl koná současně i 30.
dubna, ale tento den již není tolik rozšířen.
Nejedná se o původní český svátek, ale přišel
do Česka ze zahraničí a rychle zdomácněl. První
písemná zmínka v Česku apríl zmiňuje v roce
1690 a zápis pochází od Bartoloměje Chrystellia
z Prahy. Na konci 18. století byly zprávy o
„aprílovém vyvádění“ už častější.
Tento den, tedy 1. dubna bývalo zvykem stejně
jako 30. dubna, častovat známé a příbuzné
"aprílem". Dnes se takovým žertíkům říká
"kanadské žertíky". V dřívějších dobách se často
posílalo "oběti aprílu" něco vypůjčit či něco
zakoupit. Šlo samozřejmě o věci, které
neexistovaly, např. vtipné semínko, komáří
sádlo, zaječí peří, obecní nůžky, hodinářskou
motyku, červené hřebíky a v neposlední řadě
bublinky do vodováhy nebo mezery do žebříku.
Známou věcí bývaly i ohýbák na cihly nebo
rovnák zatáček. Zkrátka v tento den si každý
dával velký pozor, aby "nenalétl" na nějaký apríl,
o kterém by se mluvilo ještě velmi dlouho.
1.apríl je velmi ošemetná věc. Nejjednodušší
způsob jak nenaletět, by zřejmě byla rada
zamknout se doma a nevystrčit po celý den ani

nos. Většina z nás si ale celodenní lenošení
nemůže dovolit. A právě pro ty jsme vypsali
něco málo z toho, na co by si měl člověk v
takovýto den dávat pozor.
Už večer než půjdete spát si pečlivě ukryjte
oblečení na příští den. Budete ušetřeni nemilého
zjištění, že nemáte v čem jít do práce.
Také budíka si tajně připravte ještě jednoho. V
práci by nemuseli žertík, kdy se v noci
zničehonic posunou ručičky, pochopit.
Ráno pozor na místo, kam dopadne Vaše ruka,
která by měla umlčet budík - na jeho místě by
mohlo být něco jiného (kaktus, nočník, dort aj.)
Pokud bylo Vaše oblečení ráno na stejném
místě, na kterém bylo předchozího večera
ukryto, mělo by být vše v pořádku. I tak si
dávejte pozor do čeho se oblékáte. Buďte
ostražití zejména při obouvání do domácí obuv.
V koupelně je většina z nás pěkně rozespalá a
tak si tento den neuvědomí, že to co si dává na
kartáček na zuby nemusí být zubní pasta. U
pánu je pak nebezpečí, že místo pěny na holení
naleznou např. šlehačku.
Kávu, čaj a vlastně celou snídani si raději
udělejte sami. Nic nechutná tak odporně jako
káva s citrónem nebo osolený čaj.
Špatným vtipem jsou vyfouklá kola u auta,
čokoláda na sedačce řidiče ad., ale i tak raději
neriskujte a tento den jeďte do práce MHD.
Třeba budete opravdu štěstí a nikdo z Vašich
spocestujících Vám tu žvýkačku či něco jiného
na záda nepřilepí.
Konečně jste v pořádku dorazili do práce. Pokud
nepracujete jako telefonistka, nezvedejte
telefony. Sluchátka bývají začerněna.
Na toaletě také pozor - přes prkénko bývá občas
natažena průsvitná folie a běda pak tomu, kdo
spěchá na záchod, protože ráno vypil citrónovou
kávu, z které dostal běhavku.
Na televizi se tento den vůbec nekoukejte, rádio
neposlouchejte a na noviny úplně zapomeňte.
Media jsou tento den plná nesmyslů a zbytečně
by Vám popletli hlavu. Není nic trapnějšího
tvrdit, že
gorila v zoo
porodila
klokana
(ačkoliv je to
pravda vždyť jste to
slyšel v radiu
na vlastní
uši).
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NĚCO NA ZAHŘÁTÍ PRO TENTO TÝDEN
ALPONOŠOVA LAVINA
Lavinu připravíte smícháním 1 dílu Becherovky, 2 dílů červeného vína, 1 dílu vody, ½ dílu
citronové šťávy a ½ dílu medu nebo cukru. Vše zahřejte na 50-60 °C, ozdobte tyčinkou
skořice a plátkem citronu a nechte působit.

LÉČIVÁ BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
Carum carvi - KMÍN KOŘENNÝ (kmín
luční)- Rasca lúčna
Rostlina dosahující ve druhém roce výšku až 1
metr. Patří mezi mrkvovité, má vzhled
charakteristický pro tuto
čeleď. Tedy nepříliš větvenou
lodyhu, čárkovité listy,
drobné bílé květy uspořádané
ve složených okolících. Kmín
má také charakteristickou
vůni a známé plody –
dvounažky, které mají
hnědou barvu. Kvete v
květnu a červnu
V ČR téměř po celém území s
různou hustotou výskytu,
nejvíce v oblasti pahorkatin a podhůří, méně
zřejmě v nížinách a v horských oblastech.
Celkově roste takřka v celé Evropě vyjma
Středozemí, dále na severozápadě Afriky, na
Kavkaze, ve střední Asii, na Sibiři, na Dálném
Východě, v severním Íránu, v Afghánistánu, v
Mongolsku, v severozápadní Číně, v Himaláji,
druhotně zavlečen do Severní i Jižní Ameriky a
na Nový Zéland.
Léčitelství: Sbíranou částí je plod. Obsahuje
silici (3 až 7%), zejména karvon a limonen.
Plody se sbírají když zhnědnou a začínají
dozrávat, tedy v červnu až srpnu. Po sběru se
nechají zaschnout.
Droga povzbuzuje činnost žaludečních a
střevních šťáv, zmírňuje nadměrnou plynatost
a snižuje křeče hladkých svalů. Karvon má dále
bakteriostatický účinek a vnitřně působí proti

parazitům. Nadužívání silic v droze obsažených
však může vést k poruše jater a ledvin.
Užívá se buď ve formě nálevu (2 lžičky
rozmačkaných plodů na šálek, pije se 2x až 3x
denně) nebo přímo žvýkáním celých plodů (asi
3 g denně) nebo jako prášek na špičku nože
proti nadýmání, žaludečním křečím,
nechutenství a jiným poruchám trávení. Kmín
rovněž zvyšuje vylučování mléka a podporuje
vykašlávání při nemocích dýchacích cest.
Hojně se kmínu užívá jako koření a také při
výrobě likérů. Mladé lístky je dále možno
přidávat jako mírně aromatizující zeleninu do
salátů či omáček. Kmínu se na našem území
užívá již od středověku.
Dává se co koření do sýra, chleba, zelí,
polévky, kořalky; olej semene toho podporuje
zažívání a zapuzuje větry. Staří Římané již znali
tuto vlastnost a dávali ho vedle soli na stůl.
Olej kmínový utišuje bolesti, rozhání a přidává
se po 2—4 kapkách do thé heřmánkového
nebo melisového, jde-li o to, by nadýmání bylo
zapuzeno. Zevně dává se co balsám, náplasť,
zvláště na žaludek při obtížích žaludkových.
Černý kmín pochází z Orientu a dlužno dáti
pozor, by símě jeho nebylo zaměněno se
semenem durmanu
Pěstované odrůdy kmínu mají oproti plané
formě větší plody s menší opadavostí. Nejlépe
se mu daří na čerstvě vlhkých a hlubokých
půdách s vyšším obsahem vápníku.

Kmínka od babičky Terezky z Prostějova
250 ml vodky 40%, 125 g pískového cukru, 5 g drceného kmínu, 100 ml vody, 1 1/2
PL cukru pískového
Příprava: Do láhve s širším uzávěrem dáme kmín, 125 g cukru a vodku. Uzavřeme a
necháme 10 dní stát u okna. Prvních pár dní s obsahem párkrát zatřepeme, dokud se
cukr nerozpustí. Po 10 dnech: Převaříme vodu s 1 1/2 PL cukru. Necháme vystydnout.
Nachystáme si dostatečně velkou (500 ml) čistou láhev a přecedíme do ní přes velmi
jemné sítko či plátýnko kmínový výluh (barvy slabšího černého čaje).
K tomu přilijeme vychladlou sladkou vodu. Promícháme. Výsledná chuť likéru je velmi
jemná, sladká. Opravdu je potřeba vydržet 10 dní, jinak má likér příliš agresivní
kmínovou chuť. Podáváme vychlazené, dobře působí na trávení.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

PÓRKOVÁ POLÉVKA
40 g másla, 40 g hladké mouky, 3 l vody, sůl, vegeta, mletý bílý pepř, 160 g pórku, 2 vejce
0,125 l mléka, zelená petrželka
Z másla a hladké mouky připravíme světlou jíšku, kterou zalijeme studenou
vodou a rozšleháme. Přidáme sůl, vegetu a bílý pepř. Omytý pórek
pokrájíme na kolečka, nasypeme do polévky a 10 minut vaříme. Pak
přilijeme vejce rozšlehaná s mlékem a důkladně povaříme.
Pórková polévka s vejcem je na závěr přizdobena sekanou zelenou
petrželku. Do pórkové polévky s vejcem na talíř vložte ještě osmaženou
housku.
MILUŠČINY KOTLETY NA ŠLEHAČCE s brusinkama
1 kg brambor, 4 cibule, nakrájené na kolečka, 4 vepřové kotlety, 200 g
sýra, 250 ml smetany ke šlehání, sůl a pepř
Brambory oloupejte nebo je ve vodě pečlivě odrhněte kartáčkem
a nakrájejte na tenké plátky. Cibuli zbavte slupek a pokrájejte na kolečka.
Sýr buď nakrájejte na tenké plátky, nebo nastrouhejte na hrubém
struhadle. Kotlety naklepejte (ruka sevřená v pěst postačí), osolte
a opepřete. Do pekáče naskládejte cibuli, vrstvu brambor a navrch
naklaďte kotlety. Posypte je sýrem a zalijte šlehačkou. Dejte do trouby péct, přikryté alobalem asi 45
minut. Při servírování je skvělé použít i brusinový džem.
SMAŽENÉ SALÁMOVÉ KOULE
250 g měkkého salámu, 1 balení mozzarelly v nálevu, rukola (může být čerstvý špenát či jiné lupení),
1 vejce, 2 plátky veky, bazalka, 2 stroužky česneku, sůl, olej nebo tuk, 150 g
strouhanky, 2 vejce na obalení, 4 lžíce mléka
Listy rukoly spaříme vroucí vodou o necháme okapat. Plátky chleba
rozmixujeme v mixéru najemno, salám pomeleme, přidáme k němu drobně
nakrájenou mozzarellu, nakrájenou spařenou rukolu, jemně nakrájený
česnek, vejce a chlebovou drť. Celou směs důkladně propracujeme rukama,
podle chuti osolíme a opepříme, přidáme nakrájenou bazalku a necháme
chvíli odležet. Z odleželé hmoty vytvarujeme v namočených dlaních kuličky o
průměru 4 cm, obalíme je ve vejcích rozšlehaných s mlékem a ve strouhance, vložíme je do větší
pánve s rozehřátou vrstvou tuku nebo oleje a usmažíme zvolna ze všech stran dozlatova. Přebytečný
tuk necháme okapat do kuchyňské papírové utěrky a podáváme například s tatarskou omáčkou.
SALÁT „RUSKÉ VEJCE“
100 g ryby (sardinky nebo tuňák nebo losos nebo garnáti) 1 vejce zelený salát 1
rajčete salátová okurka 1 bílá cibule kyselá okurka jedna polévková lžíce doma
vyrobené majonézy sůl mletý černý pepř
Vejce uvaříme natvrdo, salátovou okurku a cibuli nakrájíme a vše urovnáme na talíř.

TATRANKOVÁ BÁBOVKA

1 Hera, 20dkg cukru, 4 vejce, 3dcl mléka, 35dkg polohrubé mouky, 2
Tatranky, 1 prášek do pečiva.
Vymícháme Heru se žloutky a cukrem do pěny, přidáme mouku,
nastrouhané tatranky, prášek do pečiva, mléko a nakonec tuhý sníh z
bílků. Můžeme upéct ve formě na bábovku, nebo jen lité na plech.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Princezna si vymínila, že aby si mohla vybrat toho
pravého, musí se s ním projít při svitu měsíce
zámeckým parkem. Potíž je v tom, že z takové
procházky se vždy vrátí sama - po princi ani vidu
ani slechu. To se rychle rozkřikne a další
nápadníci se už nehlásí. Zoufalý král tedy nechá
vyhlásit, ze dá princeznu za zenu a pul království
prvnímu, kdo se z té procházky vrátí živ a zdráv.
Přihlásí se jediný zájemce - Honza. Jde tedy s
princeznou do parku a když přijdou k jezírku s
krokodýly, princezna si sundá z ruky prsten a hodí
ho do jezírka. Nato se otočí k Honzovi a říká:
"Vyndej ho !" Honza si HO vyndá, princezna se
radostně usměje a říká: "No vidíš, a ti ostatní blbci
skákali do vody..."
Proč se nevěsty vdávaj v bílým? Je to standardní
barva spotřebičů pro domácnost.
"Dobrý den, to je Mototechna? Tady je krematorium.
Prosím vás, kolik jste včera prodali těch novejch
japonskejch motorek?" "No, asi dvacet, proč?"
"Dvacet, jo? Tak to se nám ještě tři flákaj někde po
městě..."
Přijde policajt do obchodu a ptá se: "Co to je za
váleček?" "To je termoska..." "Termoska? a k
čemu je to dobrý? "No - teplý v tom zůstane teplý a
studený studený..." "To je dobrý, to si koupím!"
Přinese to do práce a kolega se hned ptá, co je to
za váleček. "No to je přece termoska." "A k čemu
je to dobrý?" "Co je studený, to v ní zůstane
studený a teplý zase teplý." "No to je supr a co v
tom máš?" "Půl litru kafe a dva nanuky..."
Blondýnka přijde domu a načapá svýho chlapa v
posteli s jinou. Vytáhne revolver a hlaveň si přitiskne
ke spánku. Vyděšenej chlap začne bědovat,
omlouvat se a prosit, aby se nezabíjela... Blondýna
je ale vzteky bez sebe: "Drž hubu, ty sráči! Ty seš
na řadě hned po mně!"
Přijedou maníci s hovnocucem a jako normálně
musejí vyčerpat septik. Jenže po chvíli se z mašiny
ozve rachotání a pak ticho - ucpala se hadice,
vytáhnout nejde, takže jeden prostě musí dolů. Jde
ten, co tomu víc rozumí - letitý zkušený hovnocucář.
Plácne tam sebou v trenkách, ponoří se, za chvíli se
vynoří, vyplivne sračky a říká tomu druhému:
"Mladej, podej mi hasák". Dostane ho, ponoří se,
vynoří se, vyplivne sračky a chce kladivo.

Zase ho dostane, vynoří se, vyplivne sračky a chce
šroubovák. Zase se ponoří, vynoří, vyplivne sračky,
vysápe se ven, spustí mašinu a jede to dál. S jistou
hrdostí v hlase povídá: "Vidíš to mladej, dobře se
uč, nebo budeš celej život jen podávat...."
"Já že pro tebe nehnu prstem?" zeptal se manžel
své ženy a zmáčkl spoušť.
"Poslouchej, ztratila se mi manželka." "I mně. Jak
vypadá ta tvoje?" "Blond vlasy, štíhlá, vysoká 180
cm, prsa čtverky. A ta tvoje?" "Na tu se teď vyser,
jdeme hledat tu tvoji..."
Manžel přijde domů ráno, a hned ve dveřích
dostane ránu mezi světla. Když se probere z
bezvědomí, stará se mu omlouvá: "Promiň, já jsem
zapomněla, že jsi měl noční."
Když vám u zadních dveří štěká pes a u předních
křičí manželka, koho pustíte dovnitř prvního?
No, samozřejmě psa, protože ten aspoň ztichne,
když vleze dovnitř.
Novomanžel se ptá své ženy: Proč už půlhodiny
držíš tu slepici za krk? Vařím! - A to takhle ? No,
vždyť tady se píše: Slepici půl hodiny mírně dusíme.
"Já se ti divím," povídá manželka panu Bedrníkovi,
"že se na tu televizi vydržíš pořád koukat."
"To je zvyk, drahá. Na tebe se třeba dívám už třicet
roků..."
Pavel si chtěl užít se sekretářkou ve své kanceláři,
ale ona měla přítele. Jednoho dne se Pavel cítil tak
bídně, že se před ni postavil a řekl: " Dám Vám
1000 korun, když mi dopřejete chvilku potěšení" ..
Ale ona odpověděla: "V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ !! "
Pavel řekl: "Budu rychlý. Hodím Vám peníze na
zem, Vy se ohnete a než je stačíte zvednout tak
budu hotov" Dívka se na okamžik zamyslela a
nakonec řekla, že by se chtěla poradit se svým
přítelem. Tak večer vše vyprávěla svému příteli a on
ji řekl: "Řekni si o 2000 korun a zvedni ty peníze tak
rychle, aby nebyl schopen si ani stáhnout kalhoty.
Dívka tedy souhlasila s návrhem. Přes půl hodiny
čekal přítel na telefon od své milé. Nakonec po 45-ti
minutách zavolal on a zeptal se : "Co se kruci děje?"
Dívka trhaně odpovídá: "SA KRA !! ... Má ....to ....v
drob........ných!

MOUDRÁ VĚTA
Jsem unavený sám sebou, jsem unavený svým lhaním, jsem unaven tajemstvím,
které musím skrývat.
Sebastian Roch Chamfort
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 32. DÍL
BABIČKO, POVÍDEJ, JAKÉ TO BYLO, KDYŽ JSI BYLA MALÁ…………Aneb jak se žilo
v Loužnici od počátku osady do II. světové války
HŘBITOV

Velká pozornost byla věnována zřízení místního hřbitova, jelikož do této doby se pohřbívalo na hřbitov
v Držkově, Zásadě nebo až ve Bzí. Dne 24. dubna 1924 se konala komise k výběru vhodného místa na
výstavbu hřbitova. Na výběr byly dva pozemky: Bohumila Hnyka u silnice na Radčice a druhý pozemek
byl paní Kodejšové u Plchova. Po důkladném prohlídnutí pozemků se komise rozhodla pro pozemek pana
Bohumila Hnyka. Vypráví se, že Kodejšovi nechtěli mít na svém pozemku hřbitov, tak celou noc nosili do
jámy vykopané jako hrob „na zkoušku“ vodu. Komise pak uznala, že je pozemek mokrý (do hrobu se přes
noc „natáhla“ voda), tedy pro hřbitov nevhodný. Později byl pozemek obcí zakoupen (1 m² za 2 Kč) a bylo
započato s přípravnými pracemi na stavbu. Proti postavení hřbitova protestovali občané z Radčic. Jako
důvod uváděli, že postavením hřbitova budou znehodnoceny jejich sousední pozemky ležící u silnice a
také rozvoj jejich obce bude ohrožen. Tomuto protestu se bohužel nemohlo vyhovět, protože vhodnější
místo v obci nebylo. V roce 1926 je dokončena úprava na hřbitově, vybudovány jsou cestičky a kolem
nich vysazeny lípy a jasany. Poté v roce 1933 byly na hřbitov zakoupeny železná vrata i se železnou
konstrukcí (v ceně 810 Kč). V tomto roce dne 21. září se při stavbě rodinné hrobky Vojtěcha Linky
odehrála tragédie. Jeden z dělníků pan Vele ze Železného Brodu, utrpěl úraz, kterému podlehl.
Hrobka byla stavěna pro paní Annu Linkovou – Strnadovou a jejího syna Jiřího, byla to také nešťastná
tragédie. Takto jí popsal pan Miloslav Linka čp. 32 a čp. 63: „Můj švagr ing. Strnad se dostal do jistých potíží
při vedení sklárny v Jablonci, velká konkurence a snad i
úmyslné ničení sklářského kmene. Prohlídky v bytě a ve
sklárně víc a víc působily na moji sestru Annu, a aby se
zdravotně zotavila, byla u nás i u rodičů přibližně jeden
měsíc i s jejich čtyřletým synem Jiříčkem. Její stav se ani
doma nelepšil, a tak jsme jí umožnili, aby jela se sestrou na
rekreaci, kde přijde na jiné myšlenky. Když se vrátila domů,
utěšovali jsme jí všemožným způsobem. Jednoho dne, kdy
byl první poprašek sněhu jsme ji i malého Jiříčka k večeru
postrádali. Hledali jsme je nejdříve u našich sousedů, ale
marně. Telefonovali jsme do Jablonce, aby přijel strážník
s policejním psem. Když se psem přijeli, všichni jsme se
vydali s baterkami i za účasti všech loužnických občanů.
Rozestavěli jsme dlouhý pás a celou noc jsme procházeli
kolem celé naši obce i lesy, ale nikde jsme je nenašli.
Druhý den, přibližně kolem jedenácté hodiny dopoledne,
telefonoval z Jablonecké sklárny vedoucí pan Sehnal. Říkal, že když
vyšel pouštět u rybníka turbínu, spatřil při tom na hladině rybníka
známý klobouk mé sestry Anči. Poněvadž byl již na povrchu vody
částečně zledovatělý, nebylo na dno rybníku vidět. Až pomocí bidla
našli moji sestru s přivázaným Jiříčkem kolem pasu. Pohřeb byl u nás
v Loužnici na hřbitově a Anči byla položena do široké rakve
pohromadě s malým Jiříčkem. Účastníků na pohřbu bylo nebývalé
množství.“
Dne 6. března roce 1935 v předvečer narozenin prezidenta T. G.
Masaryka byla zapálena u hřbitova hranice. Toto se konalo po
celé republice, přesně v 19 hodin. Po projevu a zazpívání
národní hymny byla oslava skončena. V tomto roce se odehrála
jedna z tragédií. Pan Břetislav Opočenský čp. 42 měl jakousi
soudní rozepři s Františkem Šourkem ze Záduší, což bylo příčinou, že jinak zdravý a veselý člověk
najednou začal jevit známky nepříčetnosti, takže musel být dopraven do ústavu chorobomyslných
v Kosmonosech, kde za 14 dní zemřel. Bylo mu pouhých 44 let. V roce 1936 byly postaveny dvě rodinné
hrobky a také hned byly prodány. Větší koupil Alois Ludvík a menší rodina Jaroslava Václavů.
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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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