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z Loužnice a okolí

Z DOMOVA
VELIKONOCE V LOUŽNICI
ZELENÝ ČTVRTEK
Ve čtvrtek 9.4.2009 chodily Loužnické děti na koledu. Je to v naší obci velká tradice, která se předává z generaci
na generaci a je krásné, že každý rok chodí stále hodně dětí.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Na velikonoční pondělí chodí v naší obci na
pomlázku jen kluci a děvčata čekají doma, kde
mají připravená obarvená velikonoční vajíčka.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 18.4.2009 v 10,50 - 11,00 hod. se koná sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu. Součástí sběru bude i zpětný odběr elektrozařízení. Sběr se
koná před OÚ Loužnice. Dodržte časový termín!!!

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Začátkem měsíce května bude uspořádána humanitární sbírka textilního ošacení a textilního
materiálu. Přesný datum sbírky bude včas oznámen.
KONTROLA ŘIDIČŮ AUTOBUSŮ
Jablonecká policie si v pátek 10.4.2009 posvítila na řidiče autobusů a
nákladních automobilů. Od čtvrté hodiny ranní policisté kontrolovali,
zda řidiči těchto velkých vozidel neřídí pod vlivem alkoholu. V celém
okrese více než desítka policistů zkontrolovala na pěti místech téměř
100 řidičů autobusů a nákladních vozidel. Pochvalou těmto řidičům
bude bezesporu skutečnost, že žádný z řidičů nebyl přistižen, že by
řídil pod vlivem alkoholu.
Pro dokreslení utrpění řidičů přikládám foto přístroje, který je prověřoval.
ZAČÍNÁ RYBÁŘSKÁ SEZONA
S nástupem jara zahajují rybáři svoji oblíbenou činnost. Příznivci lovu kaprovitých
ryb, parem a ostroretek už mají první úlovky, milovníci lovu lososovitých ryb se na
zahájení sezony v těchto dnech připravují. V souladu se zákonem o rybářství se
lov na pstruhových revírech zahajuje tradičně 16. dubna.
„Zatímco řadoví členové Českého rybářského svazu (ČRS) v zimním období
odpočívali a připravovali si na novou sezonu nářadí, pracovníci a funkcionáři ve
všech složkách svazu zpracovali všechny hospodářské údaje a statistiky za minulý
rok a pečovali o ryby v komorových rybnících.
KRAJ DÁ VČELAŘŮM 400 TISÍC
Až padesát tisíc korun mohou získat od Libereckého kraje jednotliví včelaři, kteří začínají
s vyráběním medu. Zastupitelé totiž schválili dotaci v celkové výši 400 tisíc korun na jejich
podporu. „Chceme tak podpořit zájem začínajících včelařů a stávajícím včelařům pomoci
ke zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění chovu,“ řekl krajský radní za zemědělství a životní
prostředí Jaroslav Podzimek. Důvodem je také to, že se tento obor v posledních letech
potýká s řadou problémů, jako jsou nemoci včelstev, nedostatečná podpora státu a malý
zájem o včelaření mezi mladšími generacemi.„Mnoho včelařů má dnes různé problémy.
Úkolem dotací je také podpora nových včelstev v oblastech, kde jejich chov doposud neexistuje, nebo je málo
rozšířený. Žádat bude možné ale i na náklady spojené s prevencí onemocnění a obnovou uhynulých včelstev.
Důvodem programu je také tradice včelařství v Libereckém kraji. „Včelí produkty jsou významné ve výživě dětí i
dospělých. Výzva k předkládání žádostí je naplánovaná na 4. května 2009, přičemž uzávěrka bude 18. června.
Formulář a podrobné informace budou k nalezení na www.kraj-lbc.cz pod odkazem Grantový fond.
VAKCINACE LIŠEK
Kvůli předcházení vzniku a šíření nebezpečné nákazy – vztekliny, dojde na území
Jablonecka k očkování lišek. Vakcinace lišek proti vzteklině proběhne shozením
návnad s ampulemi z letadla. Vakcinace zvířat proběhne orální formou. Návnady
obsahující živý zeslabený virus vztekliny budou shazovat z letadla v časovém
rozmezí od 24. do 28. dubna v závislosti na počasí. „Cílem této akce je vytvořit v
liščí populaci na širokém území imunitu proti vzteklině a tím zabezpečit ochranu
zvířat a lidí,“ uvedl Josef Král, ředitel Krajské veterinární správy pro Liberecký
kraj. Návnady vyrobené z rybí moučky a tuku mají okrouhlý tvar o průměru 3,5
cm a výšce 1,7 cm. Jsou hnědozelené a silně zapáchají rybinou. Uvnitř je
zalisována ampule z umělé hmoty a hliníku obsahující vir vztekliny, nese nápisy:
ATTENTION RABIES VACCINE, VORSICHT TOLLWUT IMPFSTOFF, ATTENTION VACCIN ANTIRABIQUE,
ATTENSIONE VACCINO ANTIRABICO. Utlumený virus je normálně pro člověka a zvířata neškodný, při kontaktu se
sliznicí úst, spojivky oka a při vniknutí do čerstvé rány existuje však určité riziko.
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INFO „ČERNÉ ÚDOLÍ“
Nehoda U HUŃÁČE
V neděli 12.4.2009
na Boží Hod
velikonoční se stala
pod Loužnicí u
„Huňáče“ velmi
vážná dopravní
nehoda dvou
motocyklů a osobního
automobilu . Nehoda
uzavřela v neděli
odpoledne zhruba na
hodinu mezinárodní
silnici E65. Jeden z
motocyklistů byl v
kritickém stavu
dopraven vrtulníkem
do liberecké nemocnice, další
utrpěl lehčí poranění. Policie
odklonila dopravu přes
Radčice a Jirkov. Nehoda u Loužnice byla policii
hlášena těsně před 16:00. V pravotočivé zatáčce
před odbočkou na Jablonec se střetly dva motocykly
a osobní auto. Na místo museli vyjet i hasiči,
protože se obě motorky po nárazu vzňaly. Silnice
byla uzavřena asi hodinu, pak začali policisté řídit
dopravu kyvadlově, protože čekali na odtahovou
službu, která jela z Polska. Podle informací
záchranné služby se motocyklisté dostali do
protisměru a střetli se s automobilem s polskou
osádkou. v autě nebyl nikdo zraněn. "Na místě jsme
ošetřili asi třicetiletého motocyklistu. Utrpěl těžká
poranění hlavy, hrudníku a pánve a do nemocnice
ho převážel vrtulník," Po transportu vrtulníkem na
traumatologicko–ortopedické oddělení krajské
nemocnice, jak potvrdila tisková mluvčí Alexandra
Kittnerová, jeho stav lékaři stabilizovali. Lékaři
bojovali o jeho život. Nyní je v péči specialistů na
tamním oddělení ARO. řekla mluvčí liberecké
záchranné služby Kristýna Fejfarová. Druhý
motorkář byl podle ní s lehčím poraněním nohy
transportován do Jablonce. Hladká silnice E65 s
ostrými zatáčkami je častým místem nehod,
motocyklisté ji totiž využívají k testování svých strojů
a tajným závodům. Nejčastěji tam havarují, protože
v rychlosti nezvládnou zatáčku nebo se v protisměru
srazí s automobilem. Policie se proto na silnici
zaměřila a sedm dní v týdnu tam provádí kontroly s
měřením rychlosti. "Nemůžeme tam ale být
nepřetržitě, jsou to přeci dospělí lidé a měli by mít
rozum," poznamenal operační důstojník policie. Loni
způsobili motorkáři na Jablonecku 28 nehod a dva

lidé při nich zahynuli. Rok
předtím si vyžádaly havárie
také dvě oběti a nehod bylo
ještě o sedm více. "Po 20:30 by už ale silnice měla
být plně průjezdná," dodal operační. Hladká silnice
E65 s ostrými zatáčkami je častým místem nehod,
motocyklisté ji totiž využívají k testování svých strojů
a tajným závodům. Nejčastěji tam havarují, protože
v rychlosti nezvládnou zatáčku nebo se v protisměru
srazí s automobilem. Policie se proto na silnici
zaměřila a sedm dní v týdnu tam provádí kontroly s
měřením rychlosti. "Nemůžeme tam ale být
nepřetržitě, jsou to přeci dospělí lidé a měli by mít
rozum," poznamenal operační. Loni způsobili
motorkáři na Jablonecku 28 nehod a dva lidé při
nich zahynuli. Rok předtím si vyžádaly havárie také
dvě oběti a nehod bylo ještě o sedm více.
Na území celé České republiky se v sobotu také
konaly policejní akce zaměřené hlavně na kontrolu
motocyklistů. Policie při nich také testovala nové
silnější motorky, které by jim měli umožnit
pronásledovat, natočit a změřit rychlost pirátů silnic
na dvou kolech.

KOLIK LIDÍ SE JEŠTĚ MUSÍ ZMRZAČIT,
ČI ZEMŘÍT!!!!!!! než se provedou
bezpečnostní opatření (vyfrézování
silnice by úplně stačilo)
Další motocyklista zemřel i v noci na pondělí
při nehodě u obce Hrubý Rohozec na Semilsku,
kde nezvládl průjezd kruhovou křižovatkou.
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ZE SVĚTA

SILNICE R35 - Během
letošního roku chce vedení
Libereckého kraje říci, jakou
trasu plánované silnice R35
v úseku od Turnova do
Jičína bude podporovat.
„Budeme o tom jednat se samosprávami i lidmi
dotčených obcí. Přikloníme se k názoru většiny,"
uvedl hejtman Stanislav Eichler.
Komunikace, která zlepší spojení do sousedního
Královéhradeckého a dále Pardubického kraje, patří
k prioritám regionu už několik let. Ve hře jsou tři
varianty, pro Liberecký kraj má smysl jen severní
nebo superseverní varianta. "Jižní vede mimo území
kraje a motoristé by si stejně cestu do Jičína
zkracovali přes Český ráj. Situace v obcích, jako je
třeba Ktová, by se nijak nezlepšila," vysvětlil
hejtman. Jižní varianta podle jeho slov příliš
nezajímá ani Středočeský kraj. „Pro něj je prioritou
obchvat kolem Prahy," konstatoval.
Jižní varianta by přitom byla nejlevnější, zhruba 14
miliard a z pohledu ekologů asi nejpřijatelnější.
Liberecký kraj se chce rozhodovat mezi severní
variantou za 19 miliard či superseverní za 37
miliard. „Každá varianta má své výhody a nevýhody.
Superseverní je sice dražší, ale řeší problém
Semilska, kde je vysoká nezaměstnanost, navíc tolik
nezasahuje do Českého ráje," přiblížil Stanislav
Eichler. Severní varianta je sice skoro o polovinu
levnější a z velké části kopíruje současnou silnici, od
začátku proti ní ale bojují ekologická sdružení.
Silnice totiž vede chráněným územím Českého ráje,
které rozděluje. To se ochráncům přírody nelíbí.
Navržené varianty si budou moci lidé prohlédnout
na webových stránkách Libereckého kraje od
příštího týdne.
Liberecký kraj má pouze poradní hlas, o trase
rozhodně ministerstvo dopravy ve spolupráci
s ministerstvem pro životní prostředí. Hejtman ale
věří, že ministerstvo bude rozhodnutí kraje
respektovat. Trasa silnice bude totiž zahrnuta do
územního plánu kraje. Právě dlouholeté diskuze o
trase R35 dokončení územního plánu v Libereckém
kraji blokují. "Na jeho dokončení je přitom závislý
třeba rozvoj bývalého vojenského prostoru Ralsko,"
dodal hejtman. Nové automobilové spojení Liberce a
Turnova s Hradcem Králové považují za důležité
policisté a řidiči. Současná stará silnice je podle nich
nebezpečná a kapacitně nestačí. Podle informací z
Ředitelství silnic a dálnic po ní denně projede až
10.000 automobilů. R35 by se měla stát severní
trasou spojující Čechy a Moravu, což by mělo ulehčit
dálnici D1 mezi Libercem a Prahou. Zatím je hotovo
necelých 80 kilometrů z plánovaných 258. Úsek
mezi Turnovem a Jičínem by se měl začít stavět
v roce 2015.

SMRŽOVKA - Dopravu na frekventované silnici I/14
z Jablonce na Tanvald a Harrachov komplikují práce
na opravách komunikace. Na čtyřech místech čekají

motoristy omezení - v
Lučanech nad Nisou a ve
Smržovce je vždy
doprava svedena na
polovinu vozovky a řízena
semafory. Omezení na
komunikaci budou
pokračovat celý letošní i příští rok, opravy mají
skončit až v říjnu 2010. Už od 1. dubna je semafory
omezen průjezd v blízkosti odbočky na Jindřichov,
tam podle Jakubičky skončí práce 30. května. Od
dnešního dne přibylo také omezení ve Smržovce
mezi náměstím T.G. Masaryka a Malým náměstím,
kde se opravuje most přes Smržovský potok. Se
zdržením kvůli semaforům musí motoristé počítat
rovněž v blízkosti textilní továrny Seba T, a také dál
směrem na Tanvald, kde se bude postupně po
padesátimetrových úsecích rekonstruovat
kanalizace. Ve Smržovce nejde o první dopravní
omezení. Na silnici, po níž denně projede v průměru
kolem 8000 automobilů, se pracuje už třetí rok.
Předloni tam začaly opravy vodovodu a splaškové
kanalizace ve vozovce. Na ně navázala oprava
dešťové kanalizace na zhruba 600 metrů dlouhém
úseku. Později se přidala ještě rekonstrukce
železničního mostu. Práce jsou součástí
rekonstrukce průtahu Smržovkou. Podle informací z
Ředitelství silnic a dálnic přijdou na téměř 400
milionů korun. Silnice I/14 zajišťuje významné
spojení z Liberce a Jablonce přes Harrachov do
Polska. Využívají ji turisté k cestě do Krkonoš i
nákladní dopravci k přepravě zboží z Polska a do
Polska. Komunikace je ale ve velmi špatném stavu.
Některé mosty či opěrné zdi jsou kvůli nedostatečné
údržbě v minulosti v havarijním stavu. Silnice má
horský charakter, proto se práce na rekonstrukci na
zimu vždy musí přerušit, aby bylo možné zajistit
kvalitní zimní údržbu. To celou akci prodlužuje.
TANVLAD, Most - Mladý
parašutista si chtěl doletět
i pro zlato. Souhrou
událostí při tréninku v
Mostě v neděli 6. dubna
tragicky zahynul. Žal nad
ztrátou jednatřicetiletého
syna Jana prožívají v těchto dnech jeho rodiče.
Smutek obestírá i komunitu sportovců nejen v týmu
All41. Parašutista a instruktor při svém prvním
dubnovém seskoku na letišti Braňany na Mostecku
zemřel. V neděli se zřítil při doskoku na zem z výšky
pouhých dvou až tří metrů. Skonal přímo na
travnaté ploše letiště před očima svých kamarádů,
kteří přišli skákat s ním. „Přes veškerou snahu nás,
kamarádů i zdravotníků, se nám bohužel nepodařilo
Honzu zachránit. Byli jsme s ním však do poslední
chvíle,“ uvádějí jeho kamarádi na webových
stránkách týmu. Smuteční rozloučení. Smuteční síň
Šumburk Sobota 11. 4. v 11.00 Jan Raab (nedož. 32
let), Tanvald
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JIZERKA - Dne
28.listopadu 2008
zemřel v německém
Kemptenu Gustav
Ginzel. Cestovatel,
horolezec, ale
především svobodný
a svobodomilný ČLOVĚK. V únoru by se dožil 77 let.
Poznaly ho desetitisíce lidí z celého světa, především
na jeho Hnojovém domě v osadě Jizerka. Mše,
kterou bude sloužit horolezec Aleš Jaluška, farář
husitské církve, se koná v neděli 31.května v 10
hodin 30 minut ve Skaláku.
JABLONNÉ V
PODJEŠTĚDÍ - Rytířský
sál ze 17. století si mohou
o Velikonocích mimořádně
prohlédnout návštěvníci
zámku Lemberk na
Liberecku. V sále už několik let pracují restaurátoři a
pro veřejnost ho zámek zpřístupňuje pravidelně jen
o jarních svátcích. Na rozdíl od minulých let, kdy ale
strop sálu skrývalo lešení, letos mají návštěvníci
poprvé po desítkách let možnost vidět ho v celé
velikosti. Opravy stropu totiž skončily a lešení
zmizelo. "Práce ještě nejsou hotové, je třeba opravit
také podlahu, proto ještě letos Rytířký sál do
běžných prohlídek nezařadíme," řekla kastelánka
Renata Černá. Opravený strop Rytířského sálu s
bohatou štukovou výzdobou a restaurovanými
obrazy a nástropními malbami tak mají návštěvníci
možnost vidět ještě v pondělí, pak se pro veřejnost
znovu uzavře, protože opravy budou pokračovat.
V Rytířský sál, který sahá přes dvě poschodí zámku,
byl veřejnosti přístupný naposledy někdy v 70.
letech minulého století, pak léta sloužil jako
skladiště. Jeho opravy začaly před šesti lety a stály
už sedm milionů korun. "Než ale mohly práce na
záchraně cenné výzdoby začít, bylo třeba staticky
zajistit strop, protože hrozil zřícením," řekla Černá.
Pak teprve mohli restaurátoři pracovat na štukové
výzdobě, konzervaci a opravě fresek a olejových
nástropních maleb. Raně barokní zámek Lemberk
stojí na místě původně gotického hradu, který v
první polovině 13. století založil Havel z rodu
Markvarticů. Známa je především jeho žena
Zdislava, která byla před několika lety prohlášena za
svatou. Z této doby se dochovaly jen spodní části
zdiva a některé prvky v hlavní věži. V polovině 16.
století prodělal hrad renesanční přestavbu a další ve
druhé polovině 17. století, kdy dostal dnešní raně
barokní podobu. Mezi majiteli panství byl i Albrecht
z Valdštejna. Naposledy zámek patřil rodu ClamGallasů. V roce 1945 byl zestátněn. Na letošní
turistickou sezonu Lemberk pro návštěvníky připravil
novou prohlídkovou trasu a podstatnou úpravu
zámeckých interiérů. "Podařilo se nám získat část
původního mobiliáře, vymalovat zámecké interiéry a
tak jim navrátit jejich historický ráz," popsala

15. dubna
2009

novinky kastelánka. V prostorách bývalého muzea
vznikla zbrojnice a pokoje připomínají významné
osobnosti kraje, jako byli zakladatel textilního
impéria baron Johann Liebieg, jeho vnuk Johann
Moritz Liebieg nebo sochař Jan Dukát z Jablonného.
"Beze změny nezůstala ani Zdislavina světnička, kde
je původní vybavení ze 17. století, ukazující barokní
představu obydlené gotické místnosti," dodala
Černá.
LIBEREC - Již třetí ročník lampiónové plavby po
přehradě pořádají v
pátek 24. dubna
vodní skauti a
skautky spojených
přístavů libereckých.
Akce začíná ve 20
hodin na pláži
harcovské přehrady.
Vstupné je zdarma.
Každý příchozí, pokud možno s lampiónem, bude
mít možnost plavit se na lodích za svitu lampiónů po
hladině přehrady. Na programu je také ukázka
výcviku vodních skautů na osvětlených lodích. Pro
děti budou na pláži připraveny zábavné atrakce –
disciplíny

ZDRAVÍME VŠECHNY PŘÍZNIVCE BURZ V
DRŽKOVĚ
Všechny burzy se konají od 7 hodin.
TERMÍNY BURZ 2009 !!!
26. DUBNA
17. KVĚTNA
14. ČERVNA
12. ČERVENCE
2. SRPNA
30. SRPNA
20. ZÁŘÍ
11. ŘÍJNA
1. LISTOPADU

5

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 13/2009

15. dubna
2009

KULTURA
STAVOTECH 2009
16.4.2009 - 18.4.2009 od 9:00
14. ročník veletrhu stavebnictví a
bydlení. Moderní dům a byt.
Vstupné zdarma. Dům Kultury
Mladá Boleslav
BARONKY
17.4.2009 od 19:30
Náhled do života baronky (Eva
Holubová) a její oddané služky
(Zuzana Bydžovská) přináší
mnohá překvapení, a i když je
občas zlehčen humornou scénkou,
rozhodně ho nelze označit za
komedii. Vstupné v předprodeji
160-140-120 Kč, na místě +20 Kč.
Místo konání: Městské divadlo
Turnov
ROZUM A ŠTĚSTÍ
18.4.2009 - 19.4.2009 od 10:00
Netradiční prohlídky zámku na
motivy známé pohádky v podání
kostýmovaných průvodců zámku
Sychrov. Začátky vždy od 10, 11,
12, 13.30, 14.30 a 15.30 hodin.
Zámek Sychrov
BURZA KNIH
20.4.2009 od 9:00 do 16:00
Akce v rámci Dne Země. Přijďte
ostatním nabídnout knížku, kterou
chcete prodat a vybrat si tu, která
vám možná v knihovně chybí.
Dopoledne proběhnou dílny pro
školy. Děti budou mít možnost
prohlédnout si, prodat a koupit
starší knížku. Naučí se ji obalovat
a ve výtvarné dílně i zužitkovat
odpadový papír. Kulturní centrum
Golf Semily
SETKÁNÍ S TAŤÁNOU
MÍKOVOU
21.4.2009 od 17:00 - Setkání s moderátorkou a vedoucí redaktorkou pořadu Předpověď počasí v České televizi, v
Českém hydrometeorologickém ústavu a tajemnicí Národního klimatického programu České republiky. Taťána
Míková je autorkou či spoluautorkou řady vědeckých publikací a článků z oblasti klimatologie a meteorologie.
Místo konání: Městská knihovna Semily
JOSEF ZÍMA A SEMILSKÁ 11
19.4.2009 od 14:00 - Tanečního odpoledne pro seniory. Místo konání: Eurocentrum Jablonec nad Nisou
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
20.4.2009 od 18:00 - Aktuální dění ve vesmíru, pozorování noční oblohy. Informace, rady, návody pro každého.
Místo konání: Klub Na Rampě
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SPORT
TURNAJ V MALE KOPANE FIRMY BAK
TRUTNOV
17.4.2009 od 8:00 do 15:00, Pořádá firma BAK – p.
Filip Balatka. Místo konání: Sportovní centrum
Semily
KOBEROVSKE SLAPOTY
18.4.2009 od 8:00 - Koberovské šlápoty – 33. ročník
turistického pochodu okolím Koberov Start: KD 8:00
– 11:00, cíl: 16:00, trasy: 10, 15 km (TJ Sokol
Koberovy, Obecní úřad Koberovy, 483 389 346,
oukoberovy@koberovy.cz)
MČR V TROJBANDU
18.4.2009 - 19.4.2009
za účasti nejlepších hráčů České republiky.
Místo konání: Pražská 20 Jablonec n/N
Pořadatel: TJ Bižuterie - oddíl sportovního kulečníku

JÍZDA ZRUČNOSTI
18.4.2009 od 10:00
Cyklistická sportovní akce v areálu DDM. Přihlášky:
do 14.04.2009. Informace: P. Dostál
Místo konání: Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec
nad Nisou
LESNÍ GOLF
18.4.2009 od 13:00 do 17:00
Netradiční turnaj pro týmy. Přihlášky: do
14.04.2009. Informace: A. Tauchmanová
Typ akce: sportovní akce, Pořadatel: Dům dětí a
mládeže VIKÝŘ Jablonec nad Nisou
ŽONGLOVÁNÍ, TOČENÍ
21.4.2009 od 20:00
Poiky, míčky a můžeme to roztočit! Pro všechny.
Místo konání: Klub Na Rampě - Jablonec nad Nisou

Loužnický špacír

„Zadní kopec“
Na „Zadní kopec“ se dostanete z jakékoliv
části Loužnice, kolem „kartonážky“, stačí jít
stále nahoru. Ale nejkrásnější cesta je
kolem Tomšových, loukou až nahoru do
lesa, kde bývala Emilova ohrada. Pěknou a
stále udržovanou cestou, stoupejte vzhůru,
když přijdete k pasece u posedu,
nezabočujte a jděte stále rovně přes lesík,
(zde můžete objevit starou noru lišek). Tato
cestička Vás dovede až do lesíka
s hedvábnou, zelenou travičkou a
studánkou, která snad ještě nikdy
nevyschla. V létě je zde krásný chládek.
Když tímto lesíkem projdete, objeví se před
Vámi nádherné panorama Krkonoš. Pokud
se nebudete chtít vracet stejnou cestou,
není problém se vydat na jakoukoliv jinou
stranu, když půjdete dál a nebudete se
vracet, přijdete do Jílového a cestou budete míjet
„letiště“, ale když se dáte od studánky (a budete stát
kopcem dolů) nalevo, přijdete pod Radčice anebo
napravo a to se dostanete na hlavní silnici vedoucí
k Držkovu. Cestou se nezapomeňte dívat kolem
sebe, rostou zde nádherné modříny, v létě jsou
okraje lesa plné ostružin, a když nebudete hluční a
budete se chovat slušně, určitě zahlédnete srnky. Od
loňského podzimu je tento kopec prošpikován
asfaltovou cestou, která je ideální na procházky s dětmi v kočárku, na kolech či bruslích

7

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 13/2009

15. dubna
2009

ČERNÁ KRONIKA
Neznámý pachatel vnikl do prostor truhlárny ve Velkých
Hamrech. U budovy rozbil kamenem okno, vnikl dovnitř a
odcizil zde větší množství nářadí a pracovních strojů.
Nevynechal ani měděné trubky, které odlámal od topení.
Majiteli dílny vznikla škoda ve výši 115 000 Kč.
V průběhu noci z pondělí na úterý odcizil neznámý
pachatel v Desné III. propanbutanové lahve. 12 velkých
propanbutanových lahví bylo uskladněno v železné kleci v
prostoru čerpací stanice a klec byla zajištěna visacím
zámkem, který zloděj odstranil. Majiteli čerpací stanice
vznikla škoda ve výši 16 000 Kč.
Dne 8.4. 46 minut po půlnoci přijalo operační středisko
HZS Libereckého kraje ohlášení požáru kamionu zn. Iveco
zaparkovaného na odstavném parkovišti v části Pelechov
Železného Brodu. Profesionální hasiči ze stanice Semily při
příjezdu nalezli hořící kabinu nákladního vozu, který stál
zaparkovaný mezi dalšími dvěmi vozy. Na likvidaci požáru
nasadili dva vysokotlaké vodní proudy s příměsí pěnidla.
Oheň se rozšířil také na plachtu vedle parkujícího
nákladního vozu. Po provedeném průzkumu hasiči uvnitř
vozu našli dvoukilovou tlakovou lahev s propan-butanem,
která se žárem pouze zdeformovala. Příčinu vzniku požáru
šetří Policie ČR. Požár poškodil celou kabinu a částečně i
nástavbu vozu. Výši škody vzniklé při požáru odhadnul
majitel vozu na 900 tisíc korun.
Představa pěti volných velikonočních dní asi uvolnila
myšlení 18-leté ženě z Pěnčína. Žena, ač ještě není
vlastníkem řidičského průkazu, řídila ve čtvrtek 9.4.2009 v
0,45 hodin vozidlo Opel Astra. Policejní hlídka ji
kontrolovala v obci Bratříkov – Haratina. Žena nyní čelí
podezření ze spáchání trestného činu Řízení motorového
vozidla bez řidičského oprávnění a způsobila si značné
problémy se získáním vlastního řidičského oprávnění.
Neobvyklá dopravní nehoda se stala ve čtvrtek 9.4.2009 v
13,05 v Táboritské ulici v Jablonci n.N. Staršímu muži zde
ve vozidle Š 120 nešel zařadit rychlostní stupeň. Muž chtěl
vozidlo odstrčit levou nohu vysunutou z vozidla. Bohužel
při tom vypadl ven a vozidlo se nekontrolovaně rozjelo
prudkým klesáním z kopce dolů. Nakonec narazilo do
sloupu telefonního vedení. Muž si způsobil zranění s dobou
léčení okolo šesti týdnů. Způsobená škoda činí 15 000 Kč.
Nehoda dále zůstává v šetření Skupiny dopravních nehod.
S velkým očekáváním návštěvníků byl včera v prostoru
obchodního domu Interspar v Jablonci n.N. otevřen nový
obchod se sportovním vybavením. Hned první den a první
hodinu po otevření se zde objevil zloděj, který si chtěl bez
zaplacení odnést nové tričko značky Adidas v hodnotě 500
Kč. Tento 27-letý muž z Jablonce n.N. se skutku dopustil,
přestože byl v posledních třech letech za obdobný trestný
čin pravomocně odsouzen. Nyní ve Zkráceném přípravném
řízení čelí podezření ze spáchání trestného činu Krádeže,
za což může být potrestán odnětím svobody v trvání až
dva roky.
Neznámý poberta řádil v průběhu středeční noci na sídlišti
Mšeno v Jablonci n.N. U vozidla Škoda Octávia combi rozbil
skleněnou výplň a zevnitř odcizil kufr s ručním nářadím a
vrtací kladivo. Jedním lupem se však nespokojil. V
sousední ulici ještě rozbil okno u vozidla Renault Clio a
také vnikl dovnitř. Nic se mu však asi z věcí ve vozidle
nehodilo a tak z tohoto vozidla nic neodcizil. Celkově
způsobená škoda byla vyčíslena na částku 43 000 Kč.

Motorové vozidlo značky VW Passat sedan 1,8 TDI odcizil v
průběhu noci ze středy na čtvrtek neznámý pachatel. 64letá majitelka vozidlo odstavila na příjezdové cestě k
rekreační chatě na Hraběticích v sedm hodin večer. Druhý
den ráno před osmou hodinou ranní již vozidlo na svém
místě nestálo. Způsobená škoda činí 650 000 Kč.
Na žádost ZZS vyjeli profesionální hasiči HZS LK ze stanice
Liberec vyprostit osobu z odvodňovacího kanálu v areálu
lachtanů do liberecké ZOO. Při příjezdu hasičů na místo
zásahu již byla zraněná osoba mimo příkop a v péči
zdravotníků ZZS. Hasiči pomohli s ošetřováním zraněné
osoby a jejím naložení do sanitního vozu. Po celou dobu
poskytovali příbuzným postižené osoby psychologickou
podporu a dětem předali plyšového dráčka Záchranáčka.
V pátek 10.4.2009 v 18,55 hodin se v ulici Mánesova v
Jablonci n.N. stala dopravní nehoda se zraněním. Po ulici
Sv. Čecha jel 35-letý muž z Mnichova Hradiště s vozidlem
Mazda 626. Na křižovatce chtěl odbočit vlevo. Při
odbočování zjistil, že chtěl jet jinudy, takže se s vozidlem
počal otáčet a přitom přehlédl přijíždějící motocykl Suzuki.
Motocykl se po střetu s automobilem převrátil na levý bok
a smýkal se po vozovce, až narazil do zaparkovaného
vozidla Š Forman. Při nehodě došlo k lehkému zranění
motocyklisty. Nehoda dále zůstává v šetření Skupiny
dopravních nehod. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 55 000
Kč.
K dopravní nehodě se smutným koncem došlo na trase
mezi Dolánkami a Turnovem. Řidič motocyklu z dosud
nezjištěných příčin narazil čelně do středové dlážděné
obruby na kruhové křižovatce. Řidič motocyklu na místě
podlehl zraněním. Nehoda zůstává v šetření. K uvedenému
došlo dne 12.4.2009 kolem 22.40 hodin. Škoda na
motocyklu je ve výši kolem 101 000 Kč.
Plyšového maskota profesionálních hasičů dostal roční
chlapec, který cestoval s rodiči v neděli 12. dubna 2009
před 18. hodinou osobním vozem zn. Seat Ibiza. Vůz, který
projížděl ulicí Rychnovská v Hodkovicích nad Mohelkou,
začal po odjezdu z čerpací stanice hořet v motorovém
prostoru. Na místo byli vysláni profesionální hasiči ze
stanice Liberec a dobrovolní kolegové z Hodkovic nad
Mohelkou. Hasiči nalezli hořící motorovou část vozu a
zakouřenou kabinu. Celá posádka byla již z vozu venku.
Hasiči uhasili požár vysokotlakým vodním proudem
z rychlého zásahového vozu. Pro uklidnění věnovali
malému chlapci plyšového dráčka. Příčinou vzniku požáru
byla technická závada na palivovém systému. Výše vzniklé
škody činí 10 tisíc korun.
Proseč n. N. - Poplachové sirény vytáhly členy Sboru
dobrovolných hasičů z Proseče z poklidu nedělního
velikonočního odpoledne. Jen pár minut před čtvrtou
vyjížděli, aniž by mnozí z nich tušili, že jde pouze o
poplach. Cílem prověřovacího cvičení byl požár dřevěného
krmelce ve špatně přístupném lesním terénu na
Prosečském hřebenu. „Jednotka v počtu devíti lidí vyjela
na místo události s technikou CAS 24 Tatra 815 a VEA
Lada Niva,“ informoval za SDH Proseč nad Nisou Martin
Marek. Po příjezdu na místo události provedlo družstvo
průzkum požárem zasaženého krmelce a okolí, zároveň
provedlo natažení dopravního a útočného vedení se dvěma
proudy „C“. „Délka natažených hadic od cisterny činila tři
sta padesát metrů,“ poznamenal Marek.
Celý cvičný zásah trval necelou hodinu
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POČASÍ
STŘEDA 15.4.

19 °C/8 °C

NEDĚLE 19.4.

13 °C/3 °C

ČTVRTEK 16.4.

19 °C/8 °C

PONDĚLÍ 20.4.

15 °C/3 °C

PÁTEK

12 °C/10 °C

ÚTERÝ 21.4.

11 °C/8 °C

STŘEDA 22.4.

17.4.

SOBOTA 18.4.

15 °C/3 °C

13 °C/3 °C

V nadcházejícím pracovním týdnu čekáme do středy slunečné počasí s teplotou dosahující ke 20 °C. Ve
čtvrtek bude pršet a začne se ochlazovat tak, že následující víkend se teploty dostanou maximálně na 13
°C.
Teplé a suché počasí, které v těchto dnech předbíhá dobu o více než měsíc, bude zřejmě s několikadenní
přestávkou pokračovat v dalším měsíčním období. Ochlazení by podle dlouhodobé předpovědi mělo přijít ve dnech
okolo 20. dubna. Mělo by více pršet a teploty zůstanou spíše pod dvacítkou. Zmíněná předpověď do 10. května
však hovoří o tom, že jako celek bude příštích třicet dní teplotně nadstandardní a s podprůměrnými srážkami.
Dlouhodobý teplotní průměr na dobu mezi 10. dubnem a 10. květnem čini 9,3 °C, interval průměrných srážek je
56 mm.
Jak tedy bude?
11.-20.4.2009 - Polojasno až skoro jasno, v odpoledních hodinách při zvětšené oblačnosti lokální přeháňky nebo
bouřky. Po ránu ojediněle mlhy. Koncem období přibývání frontální oblačnosti, místy s deštěm. Ranní teploty 9 až
3 °C. Denní teploty 18 až 25 °C, koncem období do 15 °C.
21.-30.4.2009 - Zpočátku
období ještě převážně
oblačno, místy s dešťovými
přeháňkami nebo s deštěm.
Postupně polojasno až skoro
jasno, jen přechodně až
oblačno s dešťovými
přeháňkami a ojediněle
bouřky. Ranní teploty 10 až 5
°C. Denní teploty 14 až 20
°C.
1.-10.5.2009 - Převážně
polojasno, zpočátku při
zvětšené oblačnosti ojediněle
dešťové přeháňky a bouřky,
postupně srážky místy. Ranní
teploty 10 až 5 °C, postupně
kolem 12 °C. Denní teploty 17
až 23 °C, přechodně až 25
°C.
9

Příprava na jarní práce
v Loužnici roku 1935
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PRANOSTIKA
Březen - za kamna vlezem; duben - ještě
tam budem.
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.
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám,
senu přístup žádný.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko
v máji vyschne.
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.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se
naplňuje.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude
květen nepříjenmý jistě.
Co duben našetří, to květen spálí.
Když jest plný Měsíc a není oblaky
zastřený, tedy vždy stahuje stromový květ,
takže se zadusí.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen
nebo strom.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů
více nepostíná.
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok,
ale zlých smrt předpovídá.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.
Kam se nese první bouřka, tam ostatní za
ní táhnou.

Rozestavěné koupaliště - jaro 1940
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KALENDÁRIUM

GRATULUJEME

a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.
16.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

9

9
9
9
9
9

16.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
17.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
17.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
18.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
19.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Pavel Černý

Štěpán Ondřej (Udatný)
Petr Šourek ml.
Nikola Pohlová
Jan Tomíček
Emil Halama

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
•

•
•

•
•
•
•

16.4. 1889 – Charlie Chaplin, anglický filmový tvůrce († 25. prosince 1977)
17.4. 1826 – Vojtěch Náprstek, český vlastenec († 2. září 1894)
19.4. 1940 – Milan Knížák, český umělec, malíř, sochař, designér a hudebník
20.4. 1889 – Adolf Hitler, německý nacistický vůdce († 30. dubna 1945)
20.4. 1808 – Napoleon III., francouzský císař († 9. ledna 1873)
21.4. 1926 – Olbram Zoubek, český sochář
1870 – Vladimir Iljič Lenin, ruský politik, komunistický revolucionář († 21. ledna 1924)
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LOUŽNICKÉ TRADICE

LAMPIONY A LAMPIONOVÉ PRŮVODY

Již několik let se v naší obci, na čarodějnice 30.4. koná lampionový průvod pro
všechny děti z celé obce, ale i z okolí. Průvod začíná u hasičárny a po projití
kolem „Obeckého mlýna“ na koupaliště, v doprovodu hasičského auta, které
vyhrává z amplionu hudbu, se zapaluje vatra připravená na koupališti. Děti celou
cestu svítí lampiony a poté, když, je tma, svítí kolem koupaliště jako světlušky.
A co, na lampionový průvod, říká encyklopedie?
Lampionový průvod je průvod, jehož účastníci nosí lampiony, svíčky nebo jiná
světelná zařízení. Konají se na celém světě k různým příležitostem převážně
náboženského, manifestačního či vzpomínkového charakteru. V Československu
se v období socialismu lampionové průvody s povinnou účastí žáků základních
škol konávaly v předvečer 9. května a hlavně 7. listopadu, a to obvykle k
místnímu památníku padlých rudoarmějců. V 60. letech se na závěr
lampionového průvodu ve velkých městech někdy konal i ohňostroj.
A co vyzkoušet něco nového, co v Číně má již tisíciletou tradici?
K dokonalosti události jistě přispějí Létající lampióny - balónky
přinášející štěstí, které kouzelně rozzáří oblohu nad Vámi. Tradice
Létajících lampiónů pochází z Asijských festivalů, kde jsou skvělou
alternativou, či doplňkem ohňostrojů. Na Létající lampión napíšete Vaše
přání, touhu či poselství, které je tímto předáno vyšší moci. Lidé v Asii
věří, že Lampión s sebou odnáší jejich problémy a přináší štěstí do
budoucnosti. Vypuštění více Lampionů najednou vytvoří skutečně
nezapomenutelný zážitek. Létající lampióny využívají jednoduchých
fyzikálních zákonů. Plamen ohřívá vzduch lehkého papírového Lampiónu
a současně vytváří magické stoupající světlo. Unikátní voskové hořáky
působí cca 20 minut zajišťujíc vystoupání lampionu do výšky až 1500
metrů a možnost letět až kilometry daleko.
Létající lampióny jsou zhotoveny ze speciálního papíru šetrného k
životnímu prostředí, jsou bezpečné a velmi jednoduché k použití.
Vypouštění létajících lampiónů (Khoom Fay) je nedílnou součástí
tradičního čínského lampiónového festivalu na Taiwanu. Tradice
vypouštění létajících lampiónů sahá téměř dvě tisíciletí do historie
čínského impéria. Zpočátku byly létající lampiony používány k signalizaci
v armádě, protože byly viditelné z velké vzdálenosti. Během dalších
století se vypouštění létajících lampiónů postupně
rozšířilo i mezi ostatní obyvatelstvo a stalo
neodmyslitelným doplňkem festivalů a různých obřadů
na celém dálném Východě. Lidé viděli v létajících
lampiónech prostředek ke komunikaci s bohy na nebi.
Místní obyvatelé věřili, že vypuštěním lampiónu do
nebe se zbavují starostí a těžkostí každodenního
života. Navíc oplátkou za darovaní lampiónu mnichovi
měl darující obdržet moudrost. Plamen má znamenat
vedení a světlo ukazuje člověku správnou cestu
životem. Když létající lampion vyletěl vysoko a daleko
bylo to znamení bohatství. Létající lampion dosahuje
výšky nad jeden kilometr a může doletět do velké
vzdálenosti. Místní obyvatelé Asie zkrátka věřili, že lampión vznášející se k nebi člověka zbavuje starostí
a přináší štěstí do budoucnosti. Objednat si jej můžete i na web stránce: http://www.letajicilampiony.cz,
nebo: http://www.lampionyprani.cz/produkty.html
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NĚCO NA ZAHŘÁTÍ PRO TENTO TÝDEN
CHOCO-PUNCH

1 lžičku instantní kávy, 2 lžičky instantní čokolády, 1 lžičku moučkového cukru, 4
cl kávového likéru či vaječného koňaku, 15 cl mléka, šlehačka ve spreji, trocha
skořice.
Všechny uvedené suroviny až na šlehačku a skořici smícháme v kastrůlku. Za
častého míchání na mírném plameni prohřejeme, před bodem varu odstavíme a
nalijeme do kávových sklenic. Ozdobíme šlehačkou a skořicí.

LÉČIVÁ BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

MUŠKÁTOVÝ OŘÍŠEK
Muškátový oříšek je druh
po jídle na špičku nože strouhaného oříšku,
koření. Jedná se o sušený
dávku nepřekračujeme a dětem takový lék
raději nepodáváme vůbec. Jaká rizika má
endosperm muškátovníku
užívání muškátového oříšku? Muškátový oříšek
pravého (Myristica fragrans).
byl hlavně v minulosti používán jako
Je asi 3 cm dlouhý,
narkotikum, a to hlavně v Asii a Egyptě,
obvejčitý, světle hnědé
postupně pak, s rozvojem zahraničního
barvy, na povrchu mírně
obchodu, i v dalších částech světa. Jeho
vrásčitý. Nejedná se tedy o
narkotický účinek sice může v nižších dávkách
„oříšek“ jak naznačuje název, ale o část
působit jako prostředek proti nespavosti či pro
semena.
uklidnění při extrémním stresu a nervozitě, po
Muškátovník v našich krajích volně růst
předávkování však dochází k otravě. Kdy se
nenajdeme, původně pochází z poměrně
raději vyhneme používání muškátového oříšku?
malého souostroví Indonésie, ale dnes je
Jelikož látky v muškátovém oříšku působí na
pěstován i v mnoha dalších zemích s tropickým
hladké svalstvo, lidem se srdeční slabostí či
podnebím. Tento sličný strom dorůstá někdy
jinými srdečními poruchami nelze muškátový
až 15-20m výšky a jeho koruna má kuželovitý
oříšek doporučit, pouze po poradě s lékařem.
tvar. Květy muškátovníku tvarem i vůní trochu
Ze stejného důvodu by ho neměly vůbec užívat
připomínají konvalinku, plody by se zase daly
ani těhotné ženy, protože by mohlo dojít k
přirovnat k peckovicím typu broskve nebo
potratu či předčasnému porodu. Jak bylo již
meruňky, mají zelenožlutý, někdy načervenalý
řečeno, i u malých dětí raději zvolíme jiný lék.
odstín. Muškátový oříšek není v pravém slova
Muškátový oříšek je koření s osobitým aroma.
smyslu ořechem. Je to jádro pecky
V našich zeměpisných šířkách se muškátový
muškátového plodu. Mimo dužnaté části plodu
oříšek používá spíše jako koření než jako lék.
je krytý ještě jakýmsi kožnatým míškem a
Jeho aroma je zajímavou a nelehce
tvrdou skořápkou, kterou je třeba rozbít a
popsatelnou směsicí, je nahořklý, nasládlý a
"oříšek" z ní vyloupnout. Někdy můžeme v
zároveň štiplavý. Najdeme ho jako součást
obchodech narazit i na takzvaný muškátový
kořenících směsí, zejména pro přípravu
květ. Ten opět není květem muškátovníku, ale
usušeným červeným míškem, pokrývajícím
asijských specialit (např: kari). Dále se přidává
tvrdou pecku. I "muškátový květ" se používá
do některých moučníků, do perníků a
jako koření a lék. U nás však běžněji kupujeme
cukrovinek, setkáme se s ním i v receptech na
oříšek, buď celý, nebo strouhaný. Muškátový
vánoční cukroví. Je ingrediencí pro přípravu
oříšek podporuje trávení a působí proti
některých alkoholických likérů a lze ho pro
nadýmání. K léčbě zažívacích potíží muškátový
zpestření malou špetku přidat i do svařeného
oříšek používali už lékaři staré Číny. Látky
vína. Používá se také k úpravám masa, paštik,
obsažené v muškátovém květu i oříšku
uzenin, zeleniny nebo omáček, i když u nás je
podporují chuť k jídlu, stimulují produkci
spíše vyhledávaný gurmány a experimentátory,
trávicích šťáv a v neposlední řadě působí proti
než skalními zastánci klasické české kuchyně.
křečím v břiše a nadýmání. Mimo obohacení
Zapomenout bychom neměli ani na užití
chuti tedy činí pokrm i lépe stravitelný. Už
muškátového oříšku ve výrobě kosmetiky,
tradičně se muškátový oříšek i květ přidávají
vonných olejů a parfémů. Pokud se s
do mnoha asijských jídel, jak slaných, tak
muškátovým oříškem chcete léčit, nebo si jím
sladkých. Proti nadýmání a pro zlepšení trávení
zpestřit vaše kulinářské výtvory, pamatujte..
stačí na špičku nože!
můžeme muškátový oříšek užívat i samotný, je
ale třeba dbát na dávkování! Úplně postačí užít

13

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 13/2009

15. dubna
2009

LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

ČESNEKOVÝ SALÁT
2 velké bílé cibule, 1 balení rukoly a/nebo ledový salát, 100 g strouhané uzené
mozzarelly
Na zálivku: 1 hlavička pečeného česneku (Celé hlavičky rozkrojte napříč, ale neloupejte.
Lehce je potřete olejem a pečte na plechu, zabalené v alobalu nebo v pekáčku při 200
stupních. Asi za čtvrt hodiny začne česnek zlátnout.), 250 ml olivového oleje, hrst
jemně nakrájené šalotky, 4 lžíce balzamikového octa, 2 lžíce lístků čerstvého tymiánu, Na
krutony:30 g másla, 2 hrsti pokrájeného staršího chleba, 6 stroužků česneku,
nasekaných, 1 lžička sekaného čerstvého rozmarýnu.
Nejdřív smíchejte zálivku: vláčné stroužky česneku vymáčkněte ze slupek a rozmačkejte je s ostatními
ingrediencemi. Teď jsou na řadě krutony. Máslo rozehřejte na pánvi, a až začne pěnit, osmahněte na něm kostky
chleba spolu se šalotkou, česnekovou zálivkou, sekaným česnekem a rozmarýnem.
Troubu předehřejte na 180 stupňů. Bílou cibuli oloupejte, nakrájejte na silnější kolečka a rozložte na plech. Vložte
asi na deset minut do předehřáté trouby. Rukolu a/nebo natrhaný ledový salát rozdělte na talíře nebo do misek.
Posypte sýrem a kolečky cibulky, přidejte krutony a zakápněte máslovou směsí z pánve.
„SMRADLAVÁ“ ČESNEČKA
150 g prorostlé slaniny, nakrájené na kostičky, 3 cibule, nakrájené na kolečka, 3
větší brambory, 1 lžička kmínu, sůl, 6–10 stroužků česneku, podle chuti, pepř,
majoránka, 300 g olomouckých tvarůžků, nakrájených na kousky.
Do většího hrnce vhoďte slaninu, nechte ji trochu vypéct, pak přidejte kolečka
cibule, osmahněte je dozlatova a zalijte asi 1,5 litrem vody. Přidejte kmín,
symbolicky osolte a vařte, až budou brambory měkké. Polévku ochuťte pepřem,
prolisovanými stroužky česneku a majoránkou. Tvarůžky rozdělte do misek,
přelijte vroucí polévkou a podávejte.
DOMÁCÍ PAŠTIKA
220 g plátkové anglické slaniny, 380 g vykostěného kuřecího masa, 250 g
jemně mletého libového vepřového, 1 lžíci citronové šťávy (nebo koňaku), 1/2
malé cibule, nakrájené na kostičky, 2 rozšlehaná vejce, 2 lžíce petrželky, jemně
nasekané, 1 lžičku soli, 1 lžičku černého pepře, 1 lžičku olivového oleje na
pomazání alobalu, 10 opražených půlek mandlí na ozdobu
Troubu předehřejte na 160 °C, horkovzdušnou na 140 °C. Hranatou
chlebíčkovou formu o objemu 900 g vyložte plátky slaniny tak, aby se mírně
překrývaly a nahoře formu přesahovaly. Třetinu kuřecího masa nakrájejte na jemné proužky a v misce je
pokapejte šťávou či koňakem. Zbytek nasekejte spolu s mletým vepřovým a cibulí v robotu. Spojte s vejci,
přidejte petrželku, sůl a pepř. Polovinu směsi natlačte do formy; poklaďte proužky kuřecího masa a pokryjte
zbytkem směsi. Překryjte přečnívající slaninou a alobalem potřeným olejem, postavte do pekáčku a nalijte do něj
tolik horké vody, aby sahala do 3/4 formy. Vložte do trouby a pečte ve vodní lázni 40–50 minut. Nechte
vychladnout, ozdobte mandlemi, úhledně zabalte.
ŘECKÉ ŘÍZKY
Olej, paprika 4 ks, vepřová kýta 4 ks, sůl, rajčatový protlak 8 lžic, mletý černý pepř
Papriky nakrájíme na tenké proužky a osmažíme na oleji. Přidáme rajčatový protlak a
krátce podusíme.
Naklepané řízky osolíme, opepříme, na oleji zprudka opečeme po obou stranách,
urovnáme na talířky a poklademe paprikovou směsí. Takto připravené řecké řízky
podáváme s vařenými brambory nebo s dušenou rýží.
MRKVOVÉ ŠÁTEČKY
na ozdobu: cukr moučka, náplň: jahodová marmeláda, těsto: hladká mouka 320 g,
mrkev 250 g, prášek do pečiva - 1 balíček, hera 200 g
Mrkev si očistíme a nastrouháme najemno. Mouku smícháme s práškem do pečiva,
přidáme rozehřátou heru nebo jiný tuk na pečení a nastrouhanou mrkev. Vše
promícháme v tuhé těsto. Pokud je příliš lepivé, přidáme hladkou mouku. Poté si
vytvoříme z těsta menší kuličky, ze kterých si vymačkáme kolečko a naplňujeme
marmeládou doprostřed. Poté těsto přehodíme napůl a konce spojujeme pomocí
vidličky. Mrkvové šátečky dáme na plech vyložený pečícím papírem, potřeme
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rozšlehaným vajíčkem a dáme upéct. Šátečky pečeme při 170 °C dorůžova, ke konci můžeme zvýšit na 200 °C.
Mrkvové šátečky necháme vystydnout a potom je posypeme moučkovým cukrem.

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
V době hospodářské krize je třeba ještě více než kdy
jindy využívat veškeré potenciály úspor !!!
Při obědě v jedné restauraci si jeden z hostů všiml,
že všichni číšníci mají v náprsní kapsičce
polévkovou lžíci. Nedalo mu to a toho, který jej
obsluhoval se na tuto zvláštnost zeptal. "Víte pane,
odpověděl mu číšník, majitel najal manažerskou
firmu, aby zjistila, jak urychlit a zefektivnit naši
práci. Firma po půlročním zkoumání zjistila, že
nejčastěji hostovi upadne na zem polévková lžíce a
pokud ji obsluhující číšník má po ruce, ušetří 10%
času, který věnuje na cestu do kuchyně a zpět ke
stolu hosta." Host se s vysvětlení spokojí, ale po
další době si všimne, že každému číšníkovi visí z
rozporku kalhot malý provázek. Nedá mu to a opět
se číšníka zeptá. "Víte pane, jste velmi všímavý, ztiší
číšník hlas, jste v podstatě první, kdo si toho
všimnul. Ona totiž ta firma dále vyzkoumala, že
pokud si při příchodu do práce uvážeme na penis
provázek, při návštěvě WC jej lehce za provázek
vytáhneme, takže se ho nedotýkáme rukama a
nemusíme si tedy mýt ruce a ušetříme 40% času,
který trávíme na záchodě." "No ale jak ho bez
pomoci rukou dáte zpět do kalhot?" nedá to hostovi.
Číšník ztiší hlas ještě víc a dodá: "Nevím jak ostatní,
ale já si pomáhám tou lžící........."
Dva bankéři diskutují nad aktuální situací...
"Člověče, po včerejším propadu na burze, jak jsi
spal?" "Jako miminko!" "To tě teda nechápu." "No,
celou noc jsem brečel a dvakrát jsem se posral... "
Medvěd spadne do jámy a najde ho zajíc, který z
toho má takovou radost, že začne běhat kolem a
křičet: "Medvědééé, blbečkůů já tě pochčijůůů!"
Vytáhne pindíka a medvěda počůrá. Nestačí mu to a
začne zase běhat kolem a: "Medvědééé, blbečkůůů
já tě poserůůůů" A našpulí prdelku a hodí na
medvěda bobky. Pak jak radostí lítá kolem, ujede
mu noha, spadne dolů k medvědovi a praví:
"Medvěde, nebudeš tomu asi věřit,ale já se ti přišel
omluvit!"
Zpráva ČTK: Katastrofální zemětřesení v Rumunsku.
50000 mrtvých. USA posílají potraviny, Anglie
peníze, ČR posílá 50000 nových Rumunů.

Baví se Sněhurka a Ježibaba, kam půjdou na
vysokou. Sněhurka: "Já půjdu na ekonomku. Tam
nebudu nejhezčí, ale budu nejchytřejší! "To já půjdu
na matfyz, říká hned Ježibaba. "Tam sice nebudu
nejchytřejší, ale rozhodně budu nejkrásnější!
V době velké finanční krize se rozhodne gynekolog
zvolit jiný pracovní obor a dá se na automechanika.
V jednom autoservisu, kde shání nového pracovníka
příjde k pohovoru a ke vstupnímu testu, který se
skládá z rozložení a ze složení auta. Za rozložení
může dostat max. 50 bodů a za složení také 50
bodů. Když mu je všechno vysvětleno, dá se do
práce. Po výkonu si ho majitel autoservisu zavolá a
říká mu: "Pane, zvládl jste to, dostal jste 150 bodů,"
Samozřejmě, doktora to zarazí a povídá: "Jak 150
bodů když maximum je 100?" "No to víte, to máte
50 za rozložení, 50 za složení a 50 za to, že jste to
celý udělal přes výfuk"
Medvěd a zajíc jdou chytat ryby.Oba chytí zlatou
rybku a rybka říká:,,Když mě pustíte, splním
každému 3 přání. Medvěd si přeje, aby se všichni
medvědi v lese stali medvědicemi. Splní se mu to.
Zajíc chce motorku i tomu se to splní. Medvěd
říká:,,Zlatá rybko ať se všechny medvědi v kraji
stanou medvědicemi. Splněno. Zajíc chce helmu.
Rybka mu to splní. Medvěd si přeje, ať jsou všechny
medvědi na světě medvědicemi. A zajíc na to:
,,Rybko ať je medvěd gay," a odjede.
Víte proč blondýnka nejí okurky? Protože by se jí do
sklenice nevešla hlava.
Jaký je rozdíl mezi šachistou a alkoholikem? Žádný.
Oba jsou většinou v jiném světě a občas na tahu.
Maminka se vrátí z práce a na stole je lístek: "Vrátil
jsem se ze školy dřív, protože mě bolela hlava a
žaludek. Najedl jsem se, vzal jsem si prášek a šel
jsem hrát fotbal."
"Víte, proč mají škodovky vyhřívané zadní sklo?" "To
je jasný, aby vás nezábly ruce, až budete tlačit!"
Dežo si prohlíží krabičku cigaret a říká kamarádovi:
"Koukej, všude píšou, že cigarety škodí zdraví. Ale
aby to napsaly na lopatu, to ne!"

MOUDRÁ VĚTA
Dokonalé štěstí může poznat člověk jen tehdy, když poznal největší bolest.
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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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁDUŠÍ
Záduší - Záduším rozumíme movitý i nemovitý
majetek, jehož vlastníkem je ten který kostel. K/ke
jmění movitému náleží především inventář kostela,
jako obrazy, bohoslužební roucha, kalichy,
monstrance, korouhve, zvony, kostelní prádlo, dále i
peněžní hotovost, která se v zádušní kase nalézá neb i
peněžní pohledávky na úrok půjčené. Jmění nemovité
jest tolik jako budova kostela sama, hřbitov, kostnice,
po případě i pozemky, lesy a luka, jež kostel buď
odkazem, buď darem, nebo koupí získal. K záduší
náleží mimo to i nadační jmění, různé peněžité odkazy,
z nichž výnosu jisté úkony se vykonávati musí, jako
sloužení mše svaté, zvonění, plnění věčné lampy,
zachovávání hrobů, pomníků a křížů. Orgánům jak církevním, tak i státním záleželo na tom, aby se
jměním zádušním dobře hospodařilo. Proto bylo přísně nařízeno, aby po uplynutí každého
kalendářního roku skládány byly účty zádušní. Záduší-kostelní jmění z darů věřících určených k
udržování kostela a k výkonu kultu; spravoval je duchovní správce kostela spolu s patronem a se
zástupci farní obce.
V květnu 1923 podává obec žádost o
přidělení Záduší k Loužnici. Nově
postavená silnice přes Záduší dává novou
možnost při ní stavět nové domy.
V roce 1935 bylo největší událostí „ztráta
Záduší“pro naši obec, jelikož správní
soud v Praze v ústním líčení dne 1.
března vynesl rozsudek, který požadavek
naší obce neuznává a potvrzuje se
zamítavé rozhodnutí ministerstva vnitra.
V rozsudku se dále praví, že náš
požadavek na připojení Záduší
k loužnickému katastru, nemá právního
podkladu. Tím byla tato záležitost
ukončena. Pro naši obec to znamenalo, že se pro budoucnost musela obec Loužnice smířit s faktem,
že obyvatelstvo ze Záduší bude i nadále patřit pod Držkov, ministerstvo školství zamítlo obci Držkov
přiškolení dětí ze Záduší do Držkova, ale děti budou i nadále chodit do školy v Loužnici. Držkov bude
povinen přispívat na úhradu školního rozpočtu v Loužnici.
V roce 1937 z podnětu tělovýchovné jednoty Sokol v Loužnici byla podána žádost obci Držkovu, aby
ta povolila připojit jejich hřiště na Záduší k naší obci. Této žádosti bylo konečně vyhověno, ale jako
náhradu musela obec Loužnice poskytnout obci Držkov parcely č. k. 710 a 711.
V roce 1938 přišel již dlouho očekávaný výměr zemského úřadu. Ze dne 2. července 1931, jimž se
celé Záduší přiděluje obci Loužnice. Konečně po 8. letém úsilí se obec Loužnice a Záduší spojilo
v jeden katastrální celek.
Roku 1933 byla podána žádost o přiškolení Záduší k Loužnici a v roce 1934 byla tato žádost příznivě
vyřízena školním radou i zemským školním výborem. Ovšem páni z Držkova nebyli s tímto
rozhodnutím spokojeni a podali odvolání.
Roku 1944 bylo celé území Záduší ing. Daníčkem přeměřeno a částečně i omezníkováno.
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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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