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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
11. / 2009
pro týden
1. 4. – 8. 4. 2009

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Příprava změny územního plánu obce od roku 2010
Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Schválení závěrečného účtu za rok 2008
Aktualizace evidence majetku obce
Rozpočtový výhled na rok 2010 - 2013
Informace starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
Závěr

Kazda Jindřich - starosta obce
ZLODĚJI.....?
Během minulých dnů, se stala u
několika domů v Loužnici velmi
neobvyklá věc. V noci někdo
zajížděl autem až k domům v naší
obci, jako by prozkoumával co kdo,
kde má….. dokonce si některé
domy obešel i pěšky a nahlédl, kam by neměl.
Dokonce se u domu Pavla Daníčka ztratila reserva
k nákladnímu autu. Zřejmě nám v naší obci řádí
lapka, či jiný pobuda. Buďte ostražití a uschovávejte
si svoje věci.
3. VÝROČÍ
OTEVŘENÍ
HOSPŮDKY NA
ZÁDUŠÍ
31.3.2009 to byli tři
roky, co se znovu
otevřela v naší obci
Hospůdka Na
Záduší. Děkujeme
všem, za přízeň. Doufejme, že budete i nadále
našimi spokojenými zákazníky. Jana a Tomáš

ŘIDIČE NA JAŘE ČEKÁ
PŘEZOUVÁNÍ
Přezutí ze zimní výbavy na letní
čeká
na jaře řidiče motorových vozidel.
V okamžiku,
kdy teploměr za oknem začne
pravidelně ukazovat více než plus sedm stupňů, je
třeba nasadit letní pneumatiky.
Řidiči by přezouvání neměli podceňovat,
protože auto se zimními gumami se na
silnici chová jinak než s letními. Při vyšší
rychlosti sedí hůř na silnici, pneumatiky
rychleji ubývají, jsou hlučnější a více se
opotřebovávají. Záleží také na tom, jestli
je vozidlo používáno pouze na popojíždění
po regionu nebo i k delším vzdálenostem.
CESTOVNÍ PASY A JEJICH
ZMĚNY
V cestovních pasech od dubna
přibudou otisky prstů. Údaje o
otiscích mají
přispět k jednoznačné
identifikaci držitele a zabránit tak možnému zneužití
dokladu. Pokud však někdo vlastní platný
cestovní doklad bez otisků, nemusí se
bát, že by tímto měsícem přestal platit.
I u pasů bez biometrických údajů platí
doba platnosti, která je v dokladu uvedená.
Datová stránka obsahující čip s digitální fotografií a
nově i s údaji o otiscích je součástí klasické
pasové knížky. „Staré“ cestovní doklady
není až do vypršení doby platnosti nutné
měnit. Výjimkou je cestování do Spojených
států amerických, kde je nutné
předložit pas s minimálně jedním biometrickým
údajem (tedy alespoň s digitální
fotografií).
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INFO „ČERNÉ ÚDOLÍ“
POLICIE MÁ BIČ NA MOTORKÁŘE: motorky, které
měří rychlost
Policisté dnes převzali 70 nových motocyklů značky
Yamaha, které stát přišly na 49,3 milionu korun. Jsou to
první policejní motorky v Česku, které mají zabudované
kamerové měřiče rychlosti. Ty jsou schopné natočit až 36
hodin záznamu a antiradary jsou na ně krátké. Policie
chce nové stroje použít hlavně proti neukázněným
motorkářům, kteří jezdí příliš rychle. Loni jich při
nehodách zemřelo celkem 118.
Tak to jsem zvědavá, kolik jich uvidíme u nás v údolí……? Aby si řidiči těchto motorek také
nechtěli vyzkoušet tu krásnou trasu ze Železného Brodu do Loužnice, na čas……. Když už
budou mít ten radar!!!!

ULAVÁ KAMERA V ŽELEZNÉM BRODĚ

TO

V neděli na ČT 1 v pořadu Toulavá Kamera odvysílaná reportáž o vinutých perlích a skleněných
figurkách, vyráběné na Železnobrodsku a původ figurek na střední uměleckoprůmyslové škole
sklářské v Železném Brodě. Pokud jste reportáž neviděli, můžete si ji pustit na:
http://toulavakamera.ct24.cz/

STĚHOVÁNÍ ŠKOLY ŽELEZNÉM BRODĚ - Budova Základní školy Obránců míru v

Železném Brodě je podle statiků již dožitá, žáci se musí přestěhovat jinam.
Vedení města proto vstoupilo v jednání s Krajským úřadem, zřizovatelem ZŠ
Obránců míru. Ten nabídl převod základní školy, dříve speciální, na město.
„Proto stojíme před dvěma problémy. Zda převod chceme, a kam školu z
nevyhovujícího objektu přesunout,“ nastínil problém Václav Horáček, starosta
města. Zároveň upozornil na vstřícnost vedení Základní školy Pelechovská,
jejímž zřizovatelem je město, kde jsou volné prostory vhodné k přestavbě na
třídy. „Jde i o snahu státu, potažmo kraje, integrovat tyto děti do normálních
škol a takzvané speciální školy rušit,“ podotkl Václav Horáček.
Záměr stěhování školy pokládá i odbor územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice za
možný a proveditelný. „Máme souhlasné stanovisko hygieniků k přestěhování do volných prostor školy
Pelechovská. Budou ale nutné stavební úpravy,“ vysvětlil Milan Malina, vedoucí odboru. „Máme dostatečné
prostory, které je škoda nevyužít,“ doplnil Milan Hlubuček, ředitel ZŠ Pelechovská. Město hodlá o financování
nutné přestavby jednat právě s Krajským úřadem. „Kraj chce školu zrušit, mohl by tedy přestavbu pomoci
zaplatit,“ uvedl starosta. Pokud bude jednání s Krajským úřadem úspěšné, již v květnu by mohly začít načrtnuté
přestavby v nepoužívaných prostorách školy Pelechovská. V případě kladného rozhodnutí kraje by žáci načali v
nové škole výuku již v příštím roce. „Tento záměr má své výhody. Naplníme prázdný prostor a nebudeme řešit
snižující se počty žáků,“ doplnil Horáček. Pokud se město s krajem nedohodne, přesun školy se o rok posune.
Když kraj školu Obránců míru zruší, děti již přejdou pod město. Nové třídy mají spadat pod jedno ředitelství. Po
diskusi zastupitelé města souhlasili v pokračování rozhovorů s Krajským úřadem a záměrem sloučení obou škol.
Základní školu Obránců míru se speciálními třídami navštěvuje na čtyřicet dětí, některé dojíždějí až z Jablonce.
HRACÍ AUTOMATY - Přestože vývoj heren v horizontu minulých let oddělení řízení
organizací a rozpočtu městského úřadu nesleduje, jeho vedoucí Iva Vízková potvrdila, že
v naprostých začátcích provozování výherních hracích přístrojů (VHP) převyšoval počet
provozoven. „Heren bylo podstatně méně. S postupem vývoje VHP došlo také k
rozmachu heren a v současné době jsou VHP v provozovnách výrazně na ústupu,“
upřesnila Iva Vízková s tím, že výjimečný Jablonec není, trend je ve většině měst stejný.
Jablonec jako jeden z prvních vydal obecně závaznou vyhlášku, kterou se snaží korigovat herny ve středu města.
V současné době je ve městě čtyřicet čtyři heren. V loňském roce šlo více jak čtyři miliony korun na veřejnou
zeleň. Celkové příjmy z výherních hracích přístrojů činily téměř sedmnáct milionů korun.
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ZE SVĚTA

POLICISTÉ SE ZDOKONALOVALI V PRÁCI SE PSY

Policisté ze tří
okresů vzájemně
cvičili své psy
Objasnit některé
trestné činy je
mnohdy velmi
obtížné. Při
dopadení pachatelů
již celou řadu let
policistům pomáhají speciálně vycvičení policejní psi.
Vycvičit kvalitního policejního psa však vyžaduje
intenzivní speciální výcvik, řadu hodin péče o psa a
samozřejmě plné nasazení policisty pro dobrou věc.
Na cvičišti Základního kynologického klubu v
Lukášově ( Jablonec n.N. ) proběhl v průběhu úterý
a středy 2-denní společný výcvik policejních psů
Skupin základních kynologických činností PČR z
Jablonce n.N., Liberce a Semil. Jednalo se o
celodenní průběžný výcvik. Policisté se psy
nacvičovali modelové situace, které nastávají v
praxi. Jednalo se o nácvik likvidace výtržnosti v
objektu, při fotbalovém utkání, nepovoleném
shromáždění, útěku pachatele a dalších situacích.
Při výcviku se neopomnělo ani na skutečnost, že
někdy je třeba zasahovat v noci. Na celkem 15
psovodů dohlížel i zástupce z Policejního prezidia z
Prahy, který mnohdy vypomohl i coby figurant.
Mezi psy je nejčastější rasou německý ovčák , ale
nechybí ani rotvajler. Záměrem celého výcviku bylo
sjednocení práce jednotlivých skupin, nácvik taktiky
zákroku, vzájemná výměna zkušeností.
Mezi psovody byla i žena, která přísluší do
kynologické skupiny v Liberci. Za muži v odvaze ani
šikovnosti v žádném případě nezaostávala.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na post - Komisař - velitel
stanice Velké Hamry. Informace o místě: Komplexní
zajišťování činnosti požární stanice s plněním úkolů
státní správy ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností, organizování odborné přípravy jednotek
požární ochrany, řízení rozsáhlejších zásahů
jednotek požární ochrany, analýza stavu technických
opatření v hasebním obvodu stanice ( velitel
stanice). Místo služebního působiště: Velké Hamry
Požadavky pro volné služební místo: Stupeň
vzdělání: vyšší odborné/ vysokoškolské
bakalářského typu, Zaměření vzdělání: Technické
Doba trvání služebního poměru pro služební hodnost
nejméně 6 let ( tento požadavek platí pouze pro
příslušníky bezpečnostních sborů). Dosahování
alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby
dle služebního hodnocení ( tento požadavek platí
pouze pro příslušníky bezpečnostních sborů ).
Zdravotní způsobilost A, Řidičský průkaz skupiny B,
Znalost práce s PC , Předpokládaný termín
ustanovení na služební místo: 1. června 2009
Tarifní třída: 7. Termín pro podání
přihlášky: 15.04.2009.

RYCHNOV U JABLONCE - Čtyři nové lavičky
přibudou ve městě Rychnov.
Jedná se o místa k sezení s
vylepovací plochou na reklamu.
„Starat se o ně bude firma,
která je vlastní, my jsme jim to
jen povolili a rozhodli, kde
budou umístěny,“ sdělil
František Chlouba, starosta
Rychnova. Dvě lavičky by se měly nacházet u
nádraží a dvě v parku na náměstí naproti
samoobsluze.
TURNOV - Potraviny nesoucí značku Regionální
produkt Český ráj je nyní možné sehnat na jednom
místě - v obchodě
na Trávnicích.
Nakoupit si sýry,
uzeniny, nápoje
nebo ovoce v
nejvyšší kvalitě
nyní můžete na
jednom místě.
Přestože značka
Regionální produkt
Český ráj je mezi
lidmi již dostatečně
známá, dosud
neměli možnost
výrobky oceněné tímto titulem nakoupit na jednom
místě. To se nyní mění. Sdružení Český ráj otevřelo
v Turnově na Trávnicích malý obchůdek, kde jsou k
dostání právě potravinářské výrobky, které pro svoji
jakost obdržely tuto prestižní značku. Prozatím
nabízí krámek produkty čtyř výrobců – Mlékárny
Příšovice, a.s., vyrábějící sýry a mléčné výrobky,
Lomničanu a.s., dodávajícímu lahůdkové uzeniny,
Moštovny Lažany s.r.o., která vyrábí mošty a šťávy
nejvyšší kvality a ovocnáře Vericha, prodávající bio
ovoce a zeleninu. Sortiment bude dále doplňován a
zpestřován výrobky dalších držitelů značky
Regionální produkt Český ráj. Těmi jsou například
Malá kozí farma Kamínka z Chuchelny, která vyrábí
jedinečné sýry typu žervé z kozího mléka nebo
Pivovar Svijany, proslulý svým bohatým
sortimentem piv vyráběných klasickou metodou.
Mezi držiteli ocenění však nejsou jenom výrobci
potravin a nápojů, ale i drobní živnostníci, zabývající
se ruční výrobou. Certifikát tak obdržely také
Doubravka Fišerová ze Skalan za své hrnčířské
zboží, Iveta Dandová z Mnichova Hradiště, která
snad jako poslední člověk v republice plete výrobky
z orobince. Výrobci, kteří se honosí oceněním
Regionální produkt Český ráj mají sice privilegium
umístit si značku na své produkty, ale zároveň mají
povinnost se každé dva roky podrobit přezkoumání,
jestli stále splňují přísně nastavená kritéria.
Současně je titulem Regionální produkt Český ráj
certifikováno 26 výrobců.
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HARRACHOV - Na hřebenech Krkonoš nad
Harrachovem a na cestě Terex nad severním
okrajem horského střediska už nesmí rolba
upravovat tratě pro běžkaře.
„Mezi sedlem Lysé hory, rozcestím U Čtyřech pánů a
Voseckou boudou sice leží až dva metry sněhu a
kolem Terexu se tyčí vysoké mantinely, pásové
vozidlo by ale rušilo chráněné ptáky v rezervacích,“
řekl provozní náměstek sportovního areálu Vlastislav
Fejkl. Rolba sportovního areálu tak může projíždět
pouze tratě v nižších polohách. Povolení má k
Vosecké boudě. Okruh proto vede z harrachovské
Čertovy hory přes Ručičky, Voseckou boudu a
Mumlavský vodopád zpátky do Harrachova.
"Úprava rolbou už není možná především kvůli
tetřívkům. Rušila by je při přípravě na hnízdění.
Příroda se navzdory velkému množství sněhu
probouzí a běžkaři vadí i jiným vzácným
živočichům," vysvětlil Miloš Růžička ze správy
národního parku.
ŽELEZNÝ BROD - Po čtyřech desítkách let bude
elektrárenským náhonem v Železném Brodě opět
proudit voda. Městu se tak vrátí jedna z dominant,
která se znelíbila komunistům. Ti nechali elektrárnu
zchátrat a náhon zasypat odpadem ze stavby
paneláků.
„Nová elektrárna nebude stát na původním místě,
tedy u bývalé textilky, ale až téměř na konci kanálu.
Dojde tak ke zlepšení vodních poměrů a nebude
nutné kanál obnovovat a čistit do původní hloubky,“
říká Michael Závěrka, místopředseda představenstva
Hybler Group. Stavba bude stát téměř 100 milionů
korun Celý vodní náhon o délce jeden tisíc sto metrů
bude otevřený a až po původní elektrárnu bude mít
přírodní travnaté břehy. Ve zbylé části budou
opraveny rozpadající se kamenné zdi.
„Nebude ale již vidět díra dolů, protože vodní
hladina bude mnohem výše než v bývalém odtoku.
Voda bude proudit mírně pod úrovní silnice, místy
možná až o kousek výš,“ upřesňuje Závěrka.
Celá stavba bude stát téměř 100 milionů a neměla
by přinést lidem ani dopravě žádná zásadní
omezení. „Na stavbě začaly přípravné práce, do
měsíce se to musí významně rozjet. Termín
dokončení je stanoven na únor příštího roku.
Vyplývá to z podmínky třicetičtyřmilionové dotace z
Evropské unie,“ říká Závěrka.
Investor Vodní elektrárna Železný Brod opraví na
své náklady i šikmou lávku vedoucí na Poříč, takže
se místní nemusí bát obcházení přes most.
Rekonstrukce elektrárny potěšila vedení města.
„Jsem rád, že se jim podařilo získat dotaci a sehnat
další peníze. Konečně snad budeme mít hezký vjezd
do města, a ne že lidi bude vítat nepořádek,“ uvedl
starosta Železného Brodu Václav Horáček. Sám by
na náhoně ještě uvítal lodičky.

1. dubna
2009

Náhonem bude moci protékat téměř 26 kubických
metrů vody za sekundu. Zhruba takový průtok měla
Jizera včera. „Jde o maximální průtok. Povodím
Labe máme stanovené, kolik vody musí zůstat v
korytě Jizery,“ vysvětluje Závěrka. Elektrárna bude
mít tři Kaplanovy turbíny a za rok může vyrobit asi 2
900 MWh. Původní náhon a vodní elektrárnu nechal
při stavbě přádelny vybudovat továrník Johann
Liebieg. Se stavbou se začalo v roce 1861 a turbíny
poháněly přímo tovární stroje.

HRAD ROTŠTEJN - Občanské sdružení ochrana
Klokočských skal
zve srdečně na
Hrad Rotštejn v
Klokočských
skalách, kde jsou
pro vaše pobavení
a maličko i k
poučení připraveny
Veselé hradní
Velikonoce
Začínáme výstavou Velikonoce nejen v lidové
tradici. Pokusíme se Vám přiblížit, kde se vzala
tradice slavení Velikonoc i historii šestitýdenního
čekání a těšení na Velikonoce. Výstava se otevře v
průběhu Zeleného čtvrtka 9.4.a potrvá až do
Velikonočního pondělí. Již tradičně budou Bílá
sobota a Neděle Velikonoční patřit pohádce a
šermířům
Otevřeno:
čtvrtek 9.4. od 10.30 -16.00
pátek 10.4. od 10.30.-16.00
sobota 11.4 od 10.00 -17.00.
začátky představení v 11.00 ve 13.00 a v 15.00
neděle 12.4.od 10.00 do 16.00
začátky představení v 11.00 ve 13.00
pondělí 13.4. od 10.00 do 16.00
Dále: Výtvarná dílna pro děti, práce s přírodními
materiály, medovinka.... V případě vytrvalého

lijáku či hustého sněžení se akce nekoná
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KULTURA

JIRI KOREC - MEDAILE
19.2.2009 - 31.12.2009
Výstava věnovaná dílu známého medailéra k jeho
nedožitým 85. narozeninám. K vidění jsou vynikající
práce, shrnující autorovu uměleckou etapu. Výstavu
je možné navštívit denně kromě pondělí od 9 do 16
hodin. Muzeum Českého ráje, Turnov
JOSEF CHAROUSEK - ZA KRÁSAMI DOMOVA
1.4.2009 - 25.5.2009
Obrazy místního zlatníka a malíře krajiny kolem
Rovenska pod Troskami a Kozákova. Galerie
Granát, Turnov
VELIKONOČNÍ JARMARK 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
STRAŠIDLÁCKÉ JAROZVĚSTI
4.4.2009 od 10:00 do 17:00
Jaro je tady a s přírodou se na Starých Hradech
probouzejí i naši skřítkové. Přijďte se podívat, co
nového je v zámeckém pohádkovém sklepení. Úkol
pro děti – najdi a probuď svého skřítka. Pohádkový
dědeček Fabulín vyhlašuje pro malé výtvarníky
novou jarní soutěž. Hrad a zámek Staré Hrady u
Jičína
VELIKONOČNÍ TRHY
4.4.2009 - 5.4.2009

Dobové trhy s ukázkami řemesel, prodejem
tradičního zboží a programem uměleckého sdružení
Bohém. Zámek Sychrov
ZDENA ŠAFKA ŘEHÁKOVÁ
26.3.2009 - 24.4.2009
Výstava. Autorka vystudovala textilní výtvarnictví na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V současnosti
žije a tvoří nedaleko Prahy, je však úzce spojena s
naším regionem. V Liberci působila jako kostýmní
výtvarnice v Divadle F. X. Šaldy i jako oděvní
návrhářka a spolupracovala na výtvarných
projektech s místními umělci. Na výstavě představí
tři hlavní směry své tvorby – malbu, tkané tapisérie
a návrhy oblečení a divadelních kostýmů. Vernisáž
26. 3. 2009 od 17 hodin. Městská galerie My
Jablonec n/N
VELIKONOCE NA ŽELEZNOBRODSKU
Železný Brod, Pěnčín - Od pátku do neděle jsou
připraveny velikonoční trhy v prostorách
Národopisného muzea Běliště – jarmareček. Budou
zaměřeny na prodej velikonočních dekorací, v
průběhu konání ukázky ručních řemesel (háčkování
krajky, pletení košíků a podobně), občerstvení a
tradiční Bělišťák. Otevřeno denně od 9.00 – 17.00
hodin.
Na neděli je připraven Velikonoční jarmark – Matiční
centrum v areálu kostela a fary sv. Josefa na Krásné
s programem:
10.00 – 10.30 pohádka Tři prasátka a vlk
11.00 – 15.00 tvůrčí dílničky pro děti s ukázkou
tradičních řemesel
14.00 – 14.30 koncert Leo Delibes mense breve
15.00 – 15.30 taneční orientální vystoupení
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SPORT
LOUŽNICE B : MUKAŘOV C 14:4
Hosté jako poslední tým tabulky
neměli být pro naše hráče těžký
soupeř.Akorát s nimi přijel hráč Bartůněk,který hraje
i za A mužstvo.Ten taky jako jediný dokázal bodovat
proti všem domácím hráčům.Jen Blažek T. nezískal
proti němu set,Daníček a Pavlata po jednom a jen
naděje B mužstva Petr Blažek pět setů vzdoroval a
prohrál o pouhé dva míčky,Vítězství 14:4 bylo
samozřejmé.
Body:Blažek P. Daníček Pavlata Blažek T. 3,5
LOUŽNICE A : BŘÍZKY B 13:5
S posledním týmem tabulky jsem si měli vylepšit
hlavně skóre.Hosté přijeli jenom ve třech a to
Suchánek,Dvořák a Kutil.Čtyřhru hraje dvojice
Abraham – Slavík M. proti Suchánkovi a snadno
vyhrávají.Ve dvouhrách se nedaří Paldusovi ( trošku
se oslavovalo , přišel Jehlička a přinesl něco od
narozenin “40“ ) prohrál jak s Dvořákem , tak i se
Suchánkem. Na Suchánka nestačil ani Slavík J. ,
naproti tomu ho lehce porazil na závěr Zdeněk
Abraham. Bez ztráty setu odehrál svoje utkání
kapitán mužstva Slavík Mirek. Výhra 13:5
odpovídala průběhu utkání a poměr sil.
Body: Slavík M 4,5 Slavík J. 3,5 Paldus
Abraham 2,5

JÍLOVÉ : LOUŽNICE B 1:17
Proti Jílovému nastoupilo B mužstvo v sestavě
Pavlata , Daníček a Blažkové. Domácí tým v čele
s Hujerem neměl od začátku nejmenší šanci.Jediný
bodík získal výhrou nad Tomášem Blažkem Hujer
Václav 3:0.Jasná výhra B mužstva.
Body: Pavlata Daníček Blažek P. 4,5 Blažek
T. 3,5
TANVALD C : LOUŽNICE A 6:12
Domácí Tanvald nastoupil v kompletní sestavě se
Štanclem, Ulvrem, Kmentem a Hlavatým. Čtyřhry
vyhráváme obě dvě , první dvojice Slavík J . –
Pladus 3:2 po boji Kmenta s Hlavatým, zkušená
dvojice Abraham – Slavík M. domácí Štancla
s Ulvrem 3:1. Dvouhry začaly výhrou Hlavatého nad
Abrahamem, pak však třikrát vyhráváme 3:1 nad
domácími hráči, pak sice opět prohrává Zdeněk,
když se mu v Tanvaldě nedaří a s Ulvrem prohrává
i Paldus , výhra Slavíka J. nad Štanclem 3:2 nás
posouvá na lidových 7:3. A toto vedení si již
nenecháme vzít, když bez zaváhaní hraje Slavík M. a
celkově vítězství 12:6 je z Tanvaldu velice cenné.
Body: Slavík M . 4,5 Slavík J. Paldus 3,5
Abraham 0,5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFO Z KOUPALIŠTĚ

VODA: do naší obce i na koupaliště již přišlo jaro,
sice ještě místy je někde kousek sněhu a ledu začíná
i u nás krásné jarní období
VZDUCH: +5 °C

INFO Z BÍLÉ STOPY

Stopy již nejsou průjezdné, velká obleva a nástup
jara, stopy zničilo.
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ČERNÁ KRONIKA
V Radčicích na odstavné ploše u jednoho domu bylo v
průběhu noci z pondělí na úterý zaparkováno nákladní
vozidlo Iveco. Neznámý pachatel zneužil skutečnosti, že
vozidlo zůstalo bez dozoru, vnikl dovnitř a odcizil z něho
dvě 12V baterie, hever, spojovací kabely a snažil se
vniknout i do nádrže, což se mu naštěstí nepodařilo.
Vzniklá škoda na odcizených a poškozených věcech činí 20
000 Kč.
Na Frýdštejně se v průběhu noci z pondělí na úterý vloupal
neznámý pachatel do zaparkovaného osobního vozidla
Audi A3. Nezjištěným předmětem vypáčil zámek dveří,
vnikl dovnitř a zevnitř odcizil středový panel se satelitní
navigací a autorádiem. Uvnitř vozidla navíc i úmyslně
poškodil všechny sedačky a u vozidla prořezal pneumatiky
a ostrým předmětem poškrábal lak vozidla ( blatníky,
kapotu, dveře ). Vandalským činem způsobil na vozidle
škodu ve výši 330 000 Kč.
Poklidné čtvrteční ráno v Jablonci n.N. - Mšeně značně
narušili dva neznámí zloději. Ti v 5,45 hodin vylomili
ochranou mříž na bočním okně budovy restaurace
Rybářská Bašta v ulici Josefa Hory a poté kamenem rozbili
okno, aby vnikli dovnitř. Z restaurace odcizili finanční
hotovost v drobných mincích, zhruba 3 000 Kč. Podle
vyhodnocení stop z místa činu bylo zjištěno, že se jednalo
pravděpodobně o dva pachatele, kteří těsně po činu utekli
směrem do ulice Arbesova.
Ve středu 25.3.2009 v 13,20 hodin došlo v Kamenné ulici v
Jablonci n.N. k dopravní nehodě mezi osobním vozidlem a
autobusem MHD. Nehoda se stala poblíž budovy
Finančního úřadu, kdy přední část autobusu se střetla se
zadní částí osobního vozu. Z důvodu objektivního
posouzení průběhu této dopravní nehody prosíme občany,
kteří jeli v tomto autobusu a viděli průběh nehody, aby se
přihlásili na jakoukoliv služebnu PČR nebo zavolali na linku
158.
V úterý 24.3.2009 v 15,45 hodin došlo v Jablonci n.N. v
ulici Budovatelů k dopravní nehodě. Před přechodem pro
chodce zde zastavil řidič s vozidlem Renault Clio a
umožňoval přejít chodcům přechod pro chodce. Za ním již
bohužel nestihl zastavit své vozidlo Peugeot 205 35-letý
řidič ze Slovenska a zezadu do vozidla Renault narazil.
Policisté na místě zjistili, že provinilý muž z Peugeotu není
držitelem řidičského oprávnění na žádnou skupinu
motorových vozidel a ani vozidlo, které řídil nesplňuje
podmínky provozu na pozemních komunikacích ( chybí
doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem motorového vozidla a osvědčení o registraci ) .
Muž tak ve Zkráceném přípravném řízení čelí podezření ze
spáchání trestného činu Řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění, za což může být potrestán odnětím
svobody v trvání až jeden rok.
Poslední zbytky ze zašlé slávy bývalé výletní restaurace
Tajvan u jablonecké přehrady zničil požár. Založil jej
zřejmě úmyslně zatím neznámý žhář v pátek v noci. S
ohněm bojovaly jednotky profesionální hasičů a jejich
dobrovolných kolegů z jabloneckých Pasek pátek od čtvrt
na jedenáct v noci. Již při jízdě na místo požáru bylo z
dálky vidět plameny, které šlehaly střechou z objektu ven.
Při příjezdu na místo požáru bylo nutné překonat
uzamčenou vjezdovou závoru do soukromého areálu, kde

objekt bývalé restaurace stojí,“ uvedl vyšetřovatel
jabloneckých hasičů Jan Ondráček. Objekt je v současné
době určen k rekonstrukci a jeho technický stav je velmi
špatný (objekt postaven v roce 1925). Jediné, co na
objektu ještě fungovalo byla střecha, která požárem vzala
za své. Likvidace požáru se účastnily dvě vozidla
profesionálních hasičů z Jablonce. Členové Sboru
dobrovolných hasičů Jablonecké Paseky pak po likvidaci
požáru zůstali na místě jako požární dohled. „Šetřením na
místě požáru bylo zjištěno, že požár byl založen s největší
pravděpodobností úmyslně za použití zatím blíže nezjištěné
hořlavé kapaliny. Vzorky hořlaviny byly odeslány k policejní
expertize,“ konstatoval Ondráček. Škoda na objektu byla
majitelem předběžně vyčíslena na 50 000 korun.
Uchráněny byly podle sdělení vyšetřovatele sousední
objekty Sportovního klubu Delfín a SKP Jablonec, které
jsou dřevěné. Nacházejí se ve vzdálenosti na hranici
možnosti přenosu požáru.
V neděli 29.3.2009 v 0,25 hodin bylo město Jablonec n.N.
svědkem dopravní nehody. 25-letý muž z Jablonce n.N. jel
s vozidlem Š Felicia ulicí Riegrova. Nedodržel bezpečnou
vzdálenost za před ním jedoucím vozidlem Dacia Sandero
a narazil do tohoto vozidla ve chvíli, kdy jeho řidič chtěl
odbočit vlevo na místo ležící mimo komunikaci. V důsledku
střetu těchto dvou vozidel bylo vozidlo Š Felicia odraženo
ještě do vedle silnice zaparkovaného vozidla Opel Vectra.
Ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda činí 85 000 Kč.
Nehoda dále zůstává v šetření Skupiny dopravních nehod.
V pondělí 30.3.2009 v 13,45 hodin poškodil neznámý
pachatel v ulici Hlavní na Smržovce odstavené vozidlo VW
Sharan. U vozidla černé barvy vyryl do laku vozidla rýhu o
šířce 2 mm. Majiteli vozidla vznikla škoda ve výši 30 000
Kč.
V průběhu noci z neděle na pondělí došlo v ulici Liberecká
v Jablonci n.N. k odcizení zaparkovaného vozidla Š Fábia.
Majitelka vozidlo odstavila ve večerních hodinách na
parkoviště u domu a ráno zjistila, že neznámý pachatel jí
vozidlo spolu s dokladem o povinném ručení odcizil.
Způsobená škoda činí 200 000 Kč.
V neděli 29.3.2009 v 21,40 hodin bylo na PČR přijato
hlášení, že u železniční trati v Proseči nad Nisou došlo k
přeříznutí telekomunikačního kabelu. Na místo vyjela
policejní hlídka a spolu s ní i policejní pes. Došlo k
prohledávání okolí místa činu a pes vypracoval stopu a
vzápětí nedaleko místa činu nalezl pachatele. V hustém
lese se s přeřezaným kabelem skrýval 28-letý muž z
Liberce. Ten z místa činu uprchl i s přeřezaným kabelem,
který v lese ještě rozřezal na menší kusy. Škoda
způsobená odcizením kabelu představuje částku 13 000
Kč. Muž nyní ve Zkráceném přípravném řízení čelí
podezření ze spáchání trestných činů Krádeže a
Poškozování cizí věci, za což může být potrestán odnětím
svobody v trvání až dva roky.
Vozidlo Škoda Octávia odcizil z parkoviště v Jablonci nad
Jizerou pachatel, který tak majiteli způsobil škodu ve výši
kolem 200 000 Kč. Vozidlo šedé barvy bylo odcizeno v
době od 29.3.2009 do 30.3.2009.
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POČASÍ
STŘEDA 1.4.

13 °C/-1 °C

NEDĚLE 5.4.

15 °C/6 °C

ČTVRTEK 2.4.

16 °C/1 °C

PONDĚLÍ 6.4.

15 °C/3 °C

PÁTEK

18 °C/3 °C

ÚTERÝ 7.4.

19 °C/4 °C

STŘEDA 8.4.

3.4.

SOBOTA 4.4.

17 °C/3 °C

19 °C/5 °C

V tomto týdnu, stejně jako na začátku příštího týdne, se můžeme těšit na velmi příjemné a teplé
počasí.
Od poloviny tohoto týdne by se měly maximální denní teploty pohybovat nad 15 °C, od pátku přes
víkend by mohly dosáhnout i na 17 °C. Minimální denní teploty se souběžně s tím přestanou dostávat
pod bod mrazu a budou se pohybovat mezi +2 a +4 °C. K tomu je možné očekávat jasnou až
polojasnou oblohu, proto je již opravdu možné říct, že nás čeká teplé, příjemné a slunečné jarní
počasí.
Byla vydána nejnovější dlouhodobá předpověď, která nastiňuje průběh počasí v dubnu. Čeká
nás méně srážek a vysoké teploty.
Dne 31.3.2009 odpoledne byla vydána nová měsíční předpověď Českým hydrometeorologickým
ústavem, která poodkrývá průběh počasí v dubnu. Duben jako celek bude teplotně nadprůměrný průměrná teplota se bude pohybovat mezi 7,1 a 8,7 °C se střední hodnotou 7,9 °C. Teplotně
nadprůměrné budou
všechny tři dekády.
Srážky budou naopak
podprůměrné,
hodnota srážkových
úhrnů na území ČR
se bude pohybovat
mezi 35,2 a 48,7 mm,
průměrná hodnota
bude 44,1 mm.
Nejsušší bude 1.
dekáda, tedy období
od 1.4. do 10.4.,
dekáda 2. a 3. budou
srážkově průměrné.

VELIKONOCE 1983
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PRANOSTIKA
DUBEN:
Benecko – jaro - 1976

6.4.
• Prší-li na Velký pátek, je k doufání
úroda.
• Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
• Když na Velký pátek hřmí, na poli se
urodí.
7.4.
• Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude
málo třešní.
• Když prší do božího hrobu, bude
žíznivý rok.
• Jestli před Velikou nocí ten den anebo
v Bílou sobotu prší, bude hojně pršet
mezi Velikou nocí a svatým Duchem.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Na mokrý duben - suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Jaký duben - takový říjen.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po
žních díru nenajde.

1.4.
•

Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.

5.4.
• Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto
teplé.

8.4.
• Prší-li o velikonočním Hodu, bude v
létě nouze o vodu.
• Déšť velikonoční suchou potravu
přináší, ale čas pěkný, hojně sádla a
potrav.
• Když na velikonoční neděli prší, na
každé pondělí až do svatého Ducha
pršeti bude.
• Prší-li na Boží hod velikonoční, budou
všecky neděle až do letnic deštivé.
• Na Boží hod velikonoční prší, sucho
úrodu poruší.
• Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka
přináší žním požehnání.
• Na Velkou noc bude-li málo pršeti, ne
mnoho píce pro sucho bude měti; pakli
tan den jasno bude, máslo, omastek
lacino přijde.
• Hezky-li na Boží hod velikonoční, s
prací na poli zčerstva počni.
• Jasné počasí o velikonocích - nastane
léto o letnicích.
•
Na velikonoce jasno - bude laciné
máslo.
•
Velikonoce krásné úrodu nám dají,
pakli slunce hasne, louky sucho mají.
• Vítr, který od velikonoc do svatého
Ducha panuje, drží se celý rok.
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KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.
1.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

9

9
9
9
9
9

3.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
3.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
5.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
6.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
7.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Petr Jareš

Martin Šenfelder
Anna Bažilová
Anna Celestýna Bláhová
Kateřina Formánková
Magda Kurfiřtová ml.

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
9
9
9
9
9

2.4. 1921 – Jiří Adamíra, český herec († 8. srpna 1993)
4.4. 1882 – Emil Filla, český kubistický malíř († 7. října 1953)
5.4. 1937 – Bylo otevřeno Letiště Praha-Ruzyně.
6.4. 1951 – Josef Rakoncaj, český horolezec
8.4. 1624 – Karel II. z Lichtenštejna, olomoucký biskup († 23. září 1695)

PSÍ KALENDÁŘ:
DUBEN 2009
Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

1
BrutBaltazar

2
Máša- Lav

3
HarryŠotek

4
Baron

5
EllisFanny

9
Jonatán Ája

10
Asta Čenda

16
Betina Betty

17
Amos Jakub

18
Alma Artur

24
Mates

25
BorinaBarcelona

6
Lady

7
Denny

8
Ron Brixie

13
Astor

14
Deril Connie

15
Fík

20
BertaTyrl

21
GarySultán

22
Tereza

23
ArsaZoro

27
AmigoKryštof

28
Sandy

29
Jim

30
Briana

11
LuisaSisi

12
Debbie Egon
19
Daisy
26
HasanFredie
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LOUŽNICKÉ TRADICE

VELKÝ PATEK – 10.4.2009

Tento den zvony nezvoní, věřící vyjadřují svůj smutek z
ukřižování a smrti Ježíše. Velký pátek bývá také
považován za jeden z nejmagičtějších dnů v roce, kdy se
na pole a do lesů vypravují hledači pokladů. Dle liturgie
je právě Velký pátek dnem ukřižování Ježíše. Okolo třetí
hodiny odpolední vydechl pravděpodobně roku 33 na
hoře Golgotě naposledy. V tento den se právě v 15
hodin koná zvláštní bohoslužba, při níž se čte z evangelií
a připomíná se smysl Ježíšova utrpení a smrti, lidé
poklekají před křížem. Věřící se též modlí za velké bolesti
celého světa. Na památku Ježíšova umučení a
zmrtvýchvstání se před kostely místo čtených pašijí
hrávaly pašijové hry. Místo ranního, poledního a
večerního zvonění se vesnicemi rozléhal klapot řehtaček.
Tento den je též plný magických pověr. Otvírá se Země
a lidem nabízí své poklady. Také se věřilo, že temné síly
mají v tento den největší moc a prováděly se nejrůznější
obřady, které by lidi uchránily před jejich vlivem.
Loužnický tip - Když jsem
měla malé děti a ty věřily
na pohádky a zejména
podle Krakonošových
pohádek od paní Marie
Kubátové. Vzala jsem je
na velký pátek do skal, do
Suchých, či na Kalich a
pak jsme podle Anči
odříkávali : « "Horo,
horo, otevři se pro
člověka poctivého a
vydej mu něco z
bohatství svého!»
Někdy jsem sebou
vzala i malé pytlíčky se sladkostmi, jako malá
odměna ze skal a jindy jsme se stavili na
zmrzlinu a navštívit Dlaskův statek a tam se
podívat jak slavili velikonoce naši předci.
A co poklady v naší obci ?
Skřítek ze Skaliček - Jednou za sto let se otevírá

vzít daleko více, ale i tak jim ty dva kameny stačily, aby
si mohla její rodina pořídit hospodářství, několik polí a
spokojeně žít. Od těch dob byl mužíček spatřen jen
párkrát, ale určitě tam v jeskyni je stále a hlídá poklady.

Zejména v minulosti se dodržoval tradiční zvyk umývání
se v potoce ještě před rozbřeskem. Taková koupel měla
lidem zajistit pevné zdraví pro celý následující rok. K
potoku se často vodil i dobytek, aby dobře prospíval. Na
Velký pátek bylo zakázáno pracovat na poli, nesmělo se
tak zvaně "hýbat se zemí", aby se nerušil klidný Ježíšův
odpočinek. Též se nesmělo prát prádlo. Nedoporučovalo
se ani nikomu nic půjčovat z domácnosti, jinak by tímto
předmětem dotyčný mohl čarovat. Na Velký pátek se
zhasínají ohně a symbolicky se znovu vykřesávají na
znamení vzkříšené nového života. Velký pátek je dnem
přísného půstu a věřící nekonzumují žádné maso, ale
třeba také ani takové pokrmy, které mají nadevše rádi.
Navíc se zejména dříve dodržoval tak zvaný post újmy,
kdy se lidé dosyta najedli pouze jednou za tento den.
Mnohde se však tento den nevařilo vůbec, někomu stačil
pouze chléb a káva. Jinde hospodyňky uvařily alespoň
hustou polévku, třeba zelnou nebo hrachovou.
Specialitou byla ale i sladká kaše ze skořice, krupice,
cukru a vajec - zvaná ušelo. Celkově tedy byl
velkopáteční stůl poměrně prostý, i lidé bývali u stolu
zamlklí a přemítali o svých hříších. Veškeré odříkání si
však lidé vynahradili již následující den - na Bílou sobotu.

BILA SOBOTA – 11.4.2009

O Bílou sobotu se neslavila mše
svatá a další svátosti, kromě
pomazání nemocných a svátosti
smíření.
Před východem slunce bylo třeba
vymést čistě stavení, aby se v něm
nedržel hmyz. Metlo se novým
koštětem, aby bylo stavení celý rok
čisté. Na Bydžovsku se časně ráno
před východem slunce umývala
děvčata rosou, aby byla pěkně bílá a bez pih.
země, aby ukázala bohatství skřítků, získané jejich
Hospodyně pekly mazanec a velikonočního beránka,
trpělivou prací ve skalách. Jen v noci, kdy posledního
muži a chlapci pletly pomlázky z vrbového proutí a
dubna končí vládu paní zima a předává svou vládu jaru. děvčata zdobila vajíčka. Dopoledne se před kostelem
V té noci plné kouzla spěchala mladá dívka do lesní
světil oheň, vykřesávaný z křemene. V mnoha
studánky ve stráni na „Zadním kopci“ nad hřbitovem ve domácnostech se uhasínalo ohniště, z kterého vzala
„Skaličkách“ pro první májovou vodu. Kde se vzal tu se
hospodyně polínko a to položila před kostelem na
vzal stojí před ní drobný mužíček, s holí v ruce, dlouhými hraničku. Když kněz oheň posvětil, vzala si žhavé polínko
vousy a brýlemi. A zve ji, aby s ním vstoupila do jejich
a znova jím zažehla oheň ve stavení. Z ohořelých dřívek
skalní říše. Děvče jako omámené, zapomnělo na svou
se pak vytvářely křížky a zapichovaly se do pole, aby
bylo úrodné. Popelem z posvěceného ohně zas hospodář
vodu a kráčí za mužíkem. Přijdou ke skále, ta se náhle
posypal louku. Na mnoha místech bývalo zvykem vyjít
otevřela a oni vstoupili do jeskyně, chvíli šli strmě dolů,
na zahradu nebo do sadu, třást stromy a probudit je tím
až došli do velké prostorné jeskyně, která se třpytila a
k životu.
zářila, protože byla plná drahého kamení. Dívka
Skončením Bílé soboty skončil také třídenní půst „svaté
nevěděla, kam se má dříve podívat po chvíli ji mužíček
třídenní.“ Všichni se těšili na opětovnou možnost pojídání
pobídl, aby si vzala, co unese, a ať utíká zpátky domů.
masa, tanečních zábav a dalších potěšení, která byla po
Dívka byla celá udivená a tak si vzala jen dva kameny,
dobu půstu přísně zapovězena.
do každé ruky jeden a utíkala jeskyní nahoru na zem a

pak strání dolů do vsi. Až doma jí došlo, že si toho mohla
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NĚCO NA ZAHŘÁTÍ PRO TENTO TÝDEN

MORAVSKÝ GROG
víno červené 4 cl, slivovice 2 cl, rum tuzemský 2 cl, voda horká 10 cl, citronová
šťáva 1 cl, cukr 1 lžička
Všechny ingredience kromě vody promícháme v servírovací sklenici. Zalijeme
horkou vodou a ozdobíme švestkou.

LÉČIVÁ BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
KURKUMA - CURCUMA LONGA
Kurkuma neboli japonský šafrán je koření ze
sušeného mletého
oddenku kurkumovníku
dlouhého (Curcuma
longa), žluté barvy.
Původ je v jižní Asii,
největším producentem
je Indie. Obsahuje asi 5
% éterického oleje
(hlavní složky sabinen,
felandren a žluté barvivo
kurkumin). Používá se v curry koření. Někdy se
výtažky z kurkumovníku (Curcuma longa)
používají i jako lék. Tato asijská užitková
rostlina z čeledi zázvorníkovitých má vynikající
protizánětlivé účinky a je prokazatelně
antioxidantem. Nejnověji se zjistilo, že
významně podporuje mozkové kognitivní
funkce, zejména u starších lidí. Je to přírodní a
velmi účinný mozkový dopink, který poskytuje
kari koření. Výsledky výzkumů byly zveřejněny
v American Journal of Epidemiology. Z
kurkumy se také vyrábí škrobová moučka; na
trhu se objevuje pod názvem Arrowrot, někdy
se také nazývá koa. Používá se např. k
zahušťování rybích a želvích polévek. Kurkuma
se používá též jako barviva do potravin.
Například se používá do bezvaječných těstovin,
aby byly žluté. Oddenky kurkumy se několik
hodin vaří a poté jsou sušeny a následně
pomlety na sytě žlutý prášek. Aktivní prvek
kurkumin má zemitou, nahořklou, pepřovitou a
hořčici podobnou chuť. Zlatožluté koření se
používá k léčebným účelům minimálně již 4000
let. Kurkuma hrála prominentní úlohu již na
začátcích ajurvédy, nejstarší celostní medicíny
na světě, jejíž počátky se stanovují kolem roku
2000 př. n.l. Kurkuma podporuje funkci
vnitřních orgánů, čistí krev i pomáhá
ochraňovat kůži před kožními chorobami.
Kurkuma (sanskrtsky Haridra) neboli indický
šafrán byla v ajurvédské medicíně pokládána
za hlavní prostředek k nastolení dobré funkce
jater. Později bylo zjištěno, že ještě lepších
účinků je dosahováno při kombinaci kurkumy s
jiným kořením, a tak po pečlivém
experimentování vznikla skupina koření
nazývaná kari koření, které obsahuje kromě

kurkumy černý pepř, kajanský pepř, kmín,
koriandr, pískavici a další koření. Oblíbenou
kombinací k léčbě jaterních potíží byla v
tradičním indickém léčebném systému též
kombinace zázvoru a kurkumy. Zázvor
zrychluje krevní oběh a tím zajišťuje
urychlenou dodávku kurkumy do
jater.Kurkumu ajurvédští léčitelé používají i
jako prostředek posilující žaludek. K
neutralizaci otravy po uštknutí hadem či
pavoukem se v Indii pije tento nápoj: 3
polévkové lžíce hrubě nasekaného kořene
kurkumy se vloží do mixéru s půl šálkem vody
a dvě minuty se mixuje. Pro zlepšení chuti se
může smíchat se sklenicí mrkvové či rajčatové
šťávy. Po přidání mouky se vytvoří pasta, která
se přikládá na místo kousnutí. Silný čaj z
kurkumy, kdy se kořen vaří 15 minut, lze využít
jako prostředek při občasných teplotách nebo
otocích způsobených požitím nevhodné vody či
jídla. Pokud se tímto roztokem omývá kůže,
pomůže to odstranit parazity. Ženy a dívky si v
některých částech Indie oplachují tvář ve vodě
s kurkumou. Kurkuma zanechává zlatavou zář
a chrání pleť před akné a podobnými kožními
problémy, reguluje totiž činnost mazových žláz,
zlepšuje prokrvení, podporuje tvorbu kolagenu
a tím přispívá k regeneraci kůže. V dnešní
době je kurkuma pro své účinky využívána v
Asii i v kosmetické průmyslu. Například v
nabídce největší ajurvédské kosmetické firmy
Shahnaz Herbals naleznete kurkumu v
hydratačním krému Shaqueen určeném pro
všechny typy pleti včetně pleti smíšené,
kurkumovém čistícím krému Shadew, který
chrání před vysušujícími účinky chlorované
vody či v krému proti celulitidě. Kurkuma má
své působení i na psychiku člověka. Údajně
pomáhá proti snílkovství, dennímu snění a
nedostatku vztahu k přítomnosti. Kurkuminoidy
- látky zodpovědné za žluté zbarvení kurkumy
jsou uznávanými antioxidanty, které pomáhají
chránit náš organismus před negativním
účinkem volných kyslíkových radikálů. Mají být
5x účinnější než vitamín E. Kurkuma patří mezi
přírodní antibiotika s protibakteriálním a
protivirovým účinkem.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

ZELNÝ SALÁT
500 g (asi ½ menší hlávky) bílého zelí, 1 velká cibule (i červená), nakrájená najemno,
šťáva z ½ citronu, 1 lžička soli, 2 lžíce cukru krystal, 1 lžíce slunečnicového oleje, 1
lžička kmínu (i drceného), čerstvě nastrouhaný křen
Zelí nakrájejte nebo nakrouhejte na jemné nudličky. Přimíchejte cibuli a zakapejte
citronem. Osolte, přidejte cukr, olej, kmín a křen podle chuti – raději opatrně, po
troškách a průběžně ochutnávejte. Všechno důkladně promíchejte (směs můžete
promačkat i rukama, zelí pěkně zkřehne a pustí šťávu) a nechte aspoň hodinku odležet.
Pak teprve podávejte, buď jako přílohu, nebo samotné.
ČOČKOVÝ SALÁT
20 dkg čočky, 1 ks cibule, 3 ks okurky, 3 ks vejce, 20 dkg šunkového salámu, 1 špetka
sůl, pepř, 4 lžíce majonézy, 2 lžíce tatarské omáčky, 1 lžička hořčice
Nejprve si uvaříme čočku. Po uvaření ji scedíme. Do scezené čočky přidáme na jemno
nakrájenou cibuli, okurky, salám, vejce. Ochutíme solí a pepřem. Nakonec dáme 4 lžíce
majonézy, 2 lžíce tatarky a lžičku hořčice. Vše promícháme a necháme chvíli odležet.
KUŘECÍ POLÉVKA S KUKUŘICÍ – vydatná a jarní
2 jarní cibulky, pokrájené, kousek čerstvého zázvoru, oloupaný a nastrouhaný, 1 lžíce
slunečnicového oleje, 400 g konzervované kukuřice, rozmixované, 500 ml kuřecího
vývaru, sůl a pepř, 1 kuřecí prsní řízek, pokrájený na drobné kousky.
Na oleji minutku smažte cibulky a zázvor. Přidejte rozmixovanou kukuřici a prohřejte.
Přilijte vývar a přiveďte k mírnému varu. Do vývaru přihoďte kuřecí maso a nechte vše
ještě asi dvě minuty prohřívat – nepřivádějte však k varu, jinak maso ztvrdne! Jakmile
kuře zbělá, polévku osolte, opepřete a podávejte.
KOPŘIVOVÁ NÁDIVKA PRO MARTINA
10 starých rohlíků či 8 žemlí, případně veku nebo bagetu, 6 vajec, 400 g vařeného
uzeného masa, 50 g rozpuštěného másla + ještě trochu na vymazání formy, sůl na
dochucení, špetku muškátového oříšku a tymiánu, 2 hrsti sekaných kopřiv, hrst
loupaných mandlí.
Troubu předehřejte na 200, horkovzdušnou na 180 °C. Vejce rozklepněte a oddělte
bílky a žloutky. Pečivo nakrájejte na kostičky a v míse je promíchejte s rozpuštěným
máslem, žloutky, kopřivami, solí a muškátovým oříškem. Uzené, i když je už tepelně
upravené, deset minut povařte (potřebujete získat vývar) a nakrájejte na kostičky.
Přidejte k ostatním surovinám a kostičky pečiva ještě zvlhčete vývarem. V jiné míse ušlehejte bílky
do tuha (když nadzdvihnete metlu, špičky sněhu se neohýbají) a sníh lehce vmíchejte do směsi.
Formu důkladně vymazejte máslem a navršte do ní nádivku. Uhlaďte povrch a posypte ho
mandlemi, nakrájenými na nudličky. Pečte tak půl hodiny, dokud nebude nádivka pevná a zlatavá.
RYCHLÝ, LAHODNÝ VELIKONOČNÍ KOLÁČ
150 g sušenek (například Club), 50 g másla, 1 lžíci práškové želatiny, 2 citrony
nebo větší limety či jiné citrusové plody, 450 g sýra cottage- nebo Lučina také je
možný tvaroh, 150 g zakysané smetany, 3 lžíce moučkového cukru, lístky máty,
meduňky, případně šlehačku na ozdobu.
Rozdrobte sušenky, rozpusťte máslo a smíchejte je s nimi. Vzniklou směs pečlivě
napěchujte na dno dortové formy o průměru 24 centimetrů a nechte chvilku
ztuhnout v lednici. V misce smíchejte cottage se zakysanou smetanou, přidejte cukr
a šťávu z jednoho citronu. Želatinu namočte na pět až deset minut ve 150 ml studené vody,
počkejte, až nabobtná, a mírně ji ohřejte, aby se rozpustila. Smíchejte ji s připravenou směsí.
Směs nalijte na podklad ze sušenek a dejte na dvě až tři hodiny do lednice. Dort ozdobte zbylým
citronem nebo limetkou nakrájenými na kolečka a případně ještě bylinami nebo šlehačkou
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Blondýna se prochází v muzeu a shodí vázu. Hlídač
se na ni podívá a rozkřikne se ,,paní vždyť ta váza
byla z 15.století".Blondýna si oddychne a povídá ..uf
a já jsem se lekla že je nová"

ne, třikrát prý za to dopoledne z ní vylezl, aby se
vyčural!“

Přijde princ se zlatým střevíčkem do krematoria a
ptá se: "Není tu náhodou někde Popelka?"

Do řeznictví vběhne pes, ukradne několik buřtů a
uteče. Rozčilený řezník však psa pozná. Je to pes
jednoho ze stálých zákazníků - místního právníka.
Odpoledne zajde řezník k právníkovi a zeptá se jej:
“Když mi vběhne do řeznictví pes a ukradne svazek
špekáčků, mám nárok na finanční náhradu od
majitele psa?” “Ano, samozřejmě,” odpoví právník.
“V tom případě mi dlužíte 120 korun,” říká řezník, “to
totiž byl váš pes.” Právník si povzdechne, vytáhne
šekovou knížku a napíše šek na 120 korun. Když je
řezník na odchodu, právník jej zadrží: “Ještě
moment! Tady máte účet na 500 korun za
konzultaci.”

Víš kde najdeš štěstí, zdraví a bohatství?
Stoprocentně ve slovníku.

Kam nejlépe investovat své peníze ?
Do alkoholu. Nikde jinde nedostanete 40%.

Přijde kovboj do saloonu a poručí: "Čtyřikrát whisky
do lavoru." Barman se diví. "To je pro něj." ukáže
kovboj na koně. "A co pro Vás?" "Já nic, já řídím."

Na návštěvu k důchodci přišel kamarád. Sedí,
povídají, manželka hostitele je obsluhuje a on pořad
slyší jak ji kamarád říká: „Ano, miláčku. Děkujeme
drahoušku. Pusinko, dej nám ještě kávu. atd.“ „To je
krásný jak ji hezky po tolika letech manželství
oslovuješ.“ „No, víš, já jsem před 3 lety zapomněl
jak se jmenuje.“

Blondýnka dostane od blondýnky hodinky.
Obdarovaná si je prohlíží a ptá se: "Děkuji, jsou
krásné. Ale jdou?" Ta druhá na to: "Ne! Musíš je
nosit!"
Víte kolik švábů je potřeba na zašroubování
žárovky? To se neví, protože když se rozsvítí,
rozutečou se.

Jaký je rozdíl mezi americkou a ruskou ponorkou?
Ruská se musí občas vynořit, aby se veslaři mohli
nadechnout.
Stěhováni táhnou piáno do sedmého patra a už
nemůžou. Jeden povídá. "Odpočinem si, už toho
mám dost. A já se jdu podívat, jak je to ještě
daleko." Za chvíli se vrátí, a povídá: "Tak mám dvě
zprávy, dobrou, a špatnou. Ta dobrá je, že už je to
jen jedno patro. Ta špatná, že jsme si spletli věžák."
Je to červené, stojí to za plotem a nejde to přehodit.
(to
Co je to? Záplotník červený nepřehoditelný.
je blbost co?)
Z kasina v Monte Carlu vycházejí dva muži.
Jeden v trenýrkách a druhý zcela nahý. Ten nahý
povídá: "Člověče, já Tě obdivuju. Vždycky víš, kdy
přestat."
Tramp Gary sedí ve vlaku na Sázavu a soustředěně
žvýká žvýkačku. Po delší době se k němu nakloní
stará babka a povídá: "to jste hodnej trampíku, že
mi tak pěkně vyprávíte, ale já jsem úplně hluchá."
Manželka k Pepovi: "Už potřetí se vracíš z hospody
v půl páté v noci!" - "To nevíš, že mi doktor nařídil
pravidelný způsob života?"
“Jak umřel váš manžel?” - “Utopil se v cisterně s
pivem!” “To musela být strašná smrt!” “Pro něj ani

K letišti se přibližuje dopravní letadlo, ze kterého trčí
50 párů nohou. Z intercomu se ozývá kapitán: - Až
zařvu TEĎ!, utíkejte jako o život!
Dva šestnáctiletí se baví po silvestrovské noci:
"Dědeček měl pravdu, když mi říkal, že do toho
erotického klubu nemám chodit, že tam jsou věci,
které bych neměl vidět." "Prosím tě, a co jsi tam
viděl?" "Dědečka."
Porodní babka, která odrodila stovky dětí přijde
zaslouženě do nebe a Svatý Petr ji přemlouvá:
"Tys' byla taková starostlivá a dobrá. Zůstaň ještě
na zemi a pomáhej ženám v bolestech, stejně tak
jako dosud, jen Ty to umíš tak dobře." Porodní
babka na to odpoví. "Víš Svatý Petre, nemohu se již
více dívat, jak ženy trpí a otcové děti si mezi tím
užívají." "To není problém, zařídím to, aby při
každém Tvém porodu otcové děti trpěli stejně jako
rodičky." Tak se babka vrátí nazpět a hned jí volají
k porodu. Žena se svíjí v bolestech na posteli a
manžel sedí u okna, chlamstá pivo a příšerně se
chechtá. "Vás nic neboli ?" - ptá se babka. "Ne, mně
ne, ale podívejte se ven z okna na toho kominíka.
Sviji se na ty sřeše, jako kdyby byl v posledním
tažení!

MOUDRÁ VĚTA

Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři, manželství se špatnou
ženou je jako bouře v přístavu.
LUC DE CLAPIERS DE VAUVENARGUES
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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

KOUPALIŠTĚ
V roce 1940 na
sokolském hřišti
postavila obec za
vedení sokolských
funkcionářů koupaliště
s kabinami a obytnými
místnostmi. V létě
bývala na koupališti
veliká návštěvnost
koupajících, jelikož
toto koupaliště má jako
jediné stále dostatek
čisté vody. Plavčíkem
byl zvolen Josef Kunz,
který se v roce 1945
odstěhoval do Hutě.
Poté se na koupaliště
přistěhovala paní
Šídová ze Zásady, která se zase na podzim odstěhovala.
V tomto roce byla k domu plavčíka přistavěna velká
dřevěná veranda, na tancování.
Tragická událost se stala v létě roku 1944, kdy jistý
zásadský 18 letý student Vedral, nesl svému otci oběd
k Malým, kde pracoval jako zedník. Jelikož bylo velké
teplo, ale voda ještě hodně studená, nedalo mu to a
skočil do vody. Zdeněk Malý, hoch z Loužnice za ním
okamžitě skočil, vytáhl ho, ale k životu se jim ho
nepodařilo přivést. Podle přivolaného doktora, ranila
hocha „mrtvice“.
V roce 1944 oslavil sbor dobrovolných hasičů 60. výročí
svého založení. Na koupališti byla uspořádána slavnost,
kde se sešlo velké množství občanů.
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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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