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Z DOMOVA
VYKVETLY STROMY
nemohou na nečekaně hojný přísun potravy
zareagovat a nestihnou vše opylit. Nejhůř zřejmě
dopadnou bobuloviny, meruňky a třešně. Hezké
počasí
však má tu výhodu, že dává včelám víc
přírodu k nebývalé aktivitě. Ve stejné době kvetou
času na sběr a zvyšuje tak jejich akční rádius. To
rostliny, které své květy jinak včelám nabízejí v
do jisté míry kompenzuje jejich nižší počet. Včely
různých měsících. Jarní kvetou s letními
však nestihnou vše opylit. V posledních dnech
dohromady, kvete například koniklec a zároveň
padlo několik teplotních rekordů, teploty na
třešeňi. Rostliny navíc kvetou kratší dobu, než je
některých místech dosáhly až 25 stupňů Celsia.
obvyklé, místo týdne až 14 dnů třeba jen několik
To nebývá na dubem obvyklé.
dní. Včelám trvá od vajíčka 40 dnů, než vylétnou,

Minimálně o 14.dní dříve, než je obvyklé,
vykvetly stromy třešní, jabloní a jiné. Vše
kvete najednou. Rychlý nástup jara povzbudil

RYCHLÝ NÁSTUP JARA TRÁPÍ ALERGIKY
Lékaři hlásí přeplněné ordinace a může za to rychlý
habru. Postupně bude přibývat pylu buku, hlavní
nástup jara. Či spíš léta: najednou totiž kvete vše.
sezóna dubu a platanu začne až ke konci dubna.
Alergiky to nejhorší teprve čeká. Co lidem dělá
Sezóna jasanu je za vrcholem a množství tohoto
největší problémy? Bříza. Pak vrba, topol a brzy to
alergenu ve vzduchu bude vytrvale klesat. Ovocné
budou trávy, to je ostatně vůbec nejsilnější alergen.
stromy téměř nealergizují. Koncentrace pylových
Pro následující dny bude jasně nejagresivnějším
alergenů v ovzduší bude výrazně závislá na dalším
vzdušným alergenem pyl břízy, jeho množství ale od
vývoji počasí - při oteplení se množství pylu vždy
druhé poloviny týdne začne pozvolna klesat.
výrazně zvýší, v deštivých dnech se naopak
Vysokých koncentrací bude stále dosahovat pyl
výrazně sníží.
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PŘÍPRAVA NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC
od 20. dubna budou probíhat přípravy na pálení
čarodějnic na našem Loužnickém koupališti.
Pokud máte okolo domu či chalupy prořezané
klestí, roští a podobné dřevní hmoty, a nevíte co
s tím, je možno jej přivést na koupaliště kde je
vyznačený prostor, kde se bude stavět ohniště a
budoucí vatra. V žádném případě nevozte umělé
hmoty či pneumatiky!!!!,Návoz je možný po 20.
dubnu 2009 tak aby vše bylo připraveno na
30.4.2009 na 18,00 hodinu a vše je zapotřebí
správně rovnat, aby nevznikl nepořádek přes
celé parkoviště,tak, aby vznikla ta správná
hromada, s tím, že jste samozřejmě srdečně
zváni na LOUŽNICKÉ PÁLENÍ ČARODEJNIC 2009.
ČARODĚJNICE ROKU 2009
Představujeme Vám letošní Loužnickou čarodějnici, jmenuje se
Coletta Koštětová, měří 162 cm, váží 25 kg a umí chrlit oheň,
hřmít jako bouře a lítat na koštěti (při jejím zapálení dejte pozor,
ať na Vás
něco
neplivne!!!)
Tak se na ni
přijďte
30.4.2009
od 18 hodin
podívat, ale
raději ne
moc
z blízka!

Čekání na odvoz na hranici

Míra jí odváží …

POZOR!! → NEPŮJDE ELEKTŘINA
Dne 4.5.2009 nepůjde v naší obci elektrický proud. Odstávka je
naplánovaná od 7 hodin ráno do 18 hodin večer.
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ZVLÁŠTNÍ OBJEKT NA OBLOZE…….??????
V sobotu 18.4.2009 pozorovali obyvatelé naší obce zvláštní objekt
v Hospůdce Na Záduší a poté na obloze. Podle očitých svědků se jednalo o
těleso, které mělo ve spodní části čtyři velice silná světla, která oslňovala
svědky. Světla byla umístěna do kříže. Samotné pozorování netrvalo příliš
dlouho. Objekt se podle svědků pohyboval neuvěřitelnou rychlostí. Poté
zmizel za stromy……☺
Jaká je, ale pravda? Jednoduchá, žádné UFO, či podobné sci-fi. Byl to jen
obyčejný igelitový sáček a dortové svíčky. Nicméně létal krásně a dostal se
do velké výšky.

OCHRANA LESA PROTI KŮROVCŮM A ZPRACOVÁNÍ KALAMITNÍHO DŘÍVÍ –
Městský úřad Železný Brod,
následnou průběžnou kontrolou dalšího stavu.
obec s rozšířenou
Současně upozorňuje dle ustanovení § 33 odst. 1
působností (zákon
všechny vlastníky a spoluvlastníky lesů v
č.314/2002 Sb., o stanovení
působnosti ORP Železný Brod na zpracování
obcí s pověřeným obecním
kalamitní dřevní hmoty do stejného data. Dále
úřadem a stanovení obcí s
upozorňujeme, že dle zákona č.289/1995 Sb.(zákon
rozšířenou působností)
o lesích), §32 odst. 1, písm. b „vlastník lesa je
vydává podle § 11 zákona
povinen provádět taková opatření, aby se
č.128/2000 Sb., o obcích, ve
předcházelo a zabránilo působení škodlivých
znění pozdějších předpisů, a
činitelů na les, zejména preventivně bránit vývoji,
podle § 32 odst.3 a § 48
šíření a přemnožení škodlivých organismů“, dále
odst.1, písm. 1) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o
pak povinnost dle § 32 odst.6 „ vlastník lesa je
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností
ve znění pozdějších předpisů, toto UPOZORNĚNÍ:
nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků“.
Ohledně reálné možnosti přemnožení kůrovců v
!!!!!!!!Nedbalost se nedá zakázat, ale dá se
tomto roce Státní správa lesů v působnosti ORP
sankcionovat!!!!!!!!!!!!!
Železný Brod upozorňuje dle § 32 všechny vlastníky
Odbornou pomoc a informace Vám poskytnou Vaši
a spoluvlastníky lesa na povinnost včasné asanace
odborní lesní hospodáři nebo zdejší odbor životního
kůrovcového dříví a to do termínu 30. června 2009 s
prostředí v Železném Brodě.
ING.ZAJPT - 724/524 367 - HOR.KAMENICE, JIRKOV, STŘEVELNÁ, HRUBÁ HORKA, část DRŽKOVA, RADČICE,
JÍLOVÉ, LOUŽNICE, část VLASTIBOŘE
p. POLÁK - 724/523 076 - HUŤ, část DRŽKOVA, ZÁSADA (ČERNOSTUDNIČNÍ HŘEBEN)
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ZE SVĚTA
Dne 15.4.2009 zemřel nečekaně a náhle ve věku 47 let
Pan

JAROSLAV HUŠEK

Ze Zásady
Který pomáhal Loužnickým hasičům a poslední dobou byl i členem jejich týmu.
Poslední rozloučení proběhlo v úzkém kruhu rodinném.
-----------------------------------------------------------------------------ŽELEZNÝ BROD - nové označení pro DDM
„Kam jdeš?“ zeptal se mě jeden známý. Tehdy jsem
měl poprvé říci, že jdu do Domu dětí a mládeže. Jak
by Vám to šlo? Zní to tak trochu šroubovaně a je to
příliš dlouhé v naší uspěchané době. Začal jsem
uvažovat, jak to říci jinak. Dříve to bylo jasné. Dům
pionýrů a mládeže, zkrátka „pionýrák“. První pokus
o nové vyjádření, kam jdu bylo „do děcáku“. No jo,
ale tady žádný děcák není, tím se označuje dětský
domov. První pokus se nepovedl, zkouším dál, ale
výraz mládež se pro zkratku nedá nikterak použít ….
Proto Vás celý kolektiv DDM prosí o pomoc.
Pomozte vymyslet a uvést do života výstižné
označení, kterým by bylo možné doplnit oficiální
název Domu dětí a mládeže v Železném Brodě. Mělo
by být hezké, vhodné a jedinečné pro naše město.
Návrhy zasílejte na Město Železný Brod do konce
měsíce května 2009 nejlépe na e-mail:
b.mechurova@zelbrod.cz, můžete i volat na tel. č.
483 333 950 nebo se zastavit osobně na odboru
kultury a školství.
JABLONEC NAD NISOU - Liberecký kraj zatím
stále neví, kde postaví hospic. Jednou
z uvažovaných variant je objekt bývalé porodnice v
Turnovské ulici v Jablonci nad Nisou.
„Zájmem Libereckého kraje je zhodnotit budovu
bývalé jablonecké porodnice, zda by její
rekonstrukce na hospic byla ekonomicky výhodná,"
uvedl hejtman Stanislav Eichler.
Dům byl postaven ve 30. letech 20. století pro
potřeby městského chudobince. Současná podoba
objektu vznikla v 60. letech 20. století pro potřeby
porodnicko-gynekologického oddělení jablonecké
nemocnice. Kromě tohoto účelu objekt sloužil
střídavě také jako oddělení léčebny dlouhodobě
nemocných. Nyní je zchátralý objekt ve vlastnictví
Libereckého kraje.
"Jako nejlepší varianta by se nabízel hospic. Ten
však nestačí. V budově by musely vzniknout i další
služby. Nejvhodnější by byly služby pečovatelské,
denní stacionář nebo terénní praxe," uvedl starosta
Jablonce Petr Tulpa.
Podobného názoru je i občanské sdružení Hospic
pro Liberecký kraj, které zdůrazňuje, že zajištění

hospicové a paliativní péče nestojí pouze na
nalezení vhodné budovy s pětadvaceti lůžky.
Sdružení navrhuje výstavbu podobně velkého
hospice, jaký stojí v Litoměřicích v Ústeckém kraji.
Roční náklady na provoz by se pohybovaly okolo 20
milionů korun. "Považujeme za důležité, aby hospic
patřil Libereckému kraji, který by si vybral
provozovatele. Ze zkušeností, získaných v
Litoměřicích, vyplývá, že Liberecký kraj na provoz
hospice poskytoval ročně přibližně osm milionů
korun. Měla by mu pomoci i města a obce," uvedla
již dříve předsedkyně občanského sdružení Halina
Doležalová.
Péče o jednoho pacienta v hospici v Litoměřicích v
roce 2006 vyšla asi na 2600 korun denně. V
Litoměřicích zaplatily zdravotní pojišťovny v roce
2006 téměř 40 procent nákladů na provoz hospice.
Dotace činily necelých 33 procent a platby od
pacientů bezmála osm procent. Zbytek tvořily dary a
vlastní příjmy.
Hospic schází v Česku pouze v Libereckém a v
Karlovarském kraji. V republice se nachází 11
hospiců s 310 lůžky. Odborníci však tvrdí, že
vzhledem k počtu obyvatel republiky by jich mělo
být 515.
STAVEBNÍ POZEMEK V MĚSTYSU ZÁSADA
Cena: 129 Kč za m2, Poznámka k ceně: včetně
právního servisu a služeb RK, Číslo zakázky:
101972:327781, Celková plocha: 19953 m2, Druh
pozemku: pro bydlení, M&M reality
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ŽELEZNÝ BROD - STŘEDNÍ
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ Generálku státní maturity si vyzkoušejí i studenti ze
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v
Železném Brodě již v úterý. Kolem deseti tisíc
studentů na 100 až 150 středních školách si letos na
jaře vyzkouší generální zkoušku na státní maturity.
Z Libereckého kraje to jsou čtyři školy, mezi ně patří
i jedna na Železnobrodsku. K nepovinné zkoušce
společné části státní maturity zasednou zítra
studenti čtvrtého ročníku Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské.
Ředitelka železnobrodské školy Zdeňka Laštovičková
zmínila, že k testování byli vyzváni kvůli předmětu
dějiny umění. „Jako jedna z mála škol jsme se
podíleli na koncepci předmětu dějiny výtvarné
kultury,“ míní Zdeňka Laštovičková.
V praxi to bude vypadat tak, že v úterý ke zkoušce,
která bude trvat přibližně devadesát minut,
zasednou žáci čtvrtého ročníku. Přestože státní
maturity připravuje Centrum pro zjišťování výsledků
ve vzdělání (Cermat), na studenty dohlédne jeden
člen z České školní inspekce Libereckého kraje.
Mezi další školy, které se zapojily do generálky
maturitní zkoušky v Libereckém kraji, patří například
Gymnázium a SOPŠ v Liberci. „Testy si vyzkouší i
Euro škola v České Lípě. Většinou jde o školy se
specifickými obory,“ zmínil vedoucí odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje
Robert Gamba.
Pro žáky by testy neměly být nijak dramatické.
„Nikam se nebudou započítávat, studenti si
prakticky ověří svoje znalosti,“ konstatovala
Laštovičková.
Státní maturita se bude skládat ze společné části,
kterou určí ministerstvo školství a profilové části. Ta
bude určena vzdělávacím programem, který si volí a
stanoví každá škola podle sebe.
Zadání připravuje stejný tým odborníků, který pak
bude zodpovídat za obsah prvních státních maturit
na jaře příštího roku. Každá střední škola si pro své
studenty vybrala buď základní či vyšší úroveň.
Maturita se bude také lišit příští rok a ten přespříští.
Pak se změny dále prohloubí.
Státní maturita je tedy složená ze společné části, z
maximálně třech nepovinných zkoušek a profilové
části. V přechodném období, tedy v roce 2010/2011
je však jiný počet než od roku 2010. To je dáno
požadavkem odborných škol, který vyplývá z
potřeby mít dostatek času k případným změnám
struktury a obsahu studia. Například od roku 2012
nebude také povinné maturovat z cizího jazyka.
Příprava nové podoby maturit přišla daňové
poplatníky už na 480 milionů a každoročně bude
stát dalších dvě stě. Kromě objektivního měřítka
znalostí maturantů ale zatím jinou roli hrát nebudou.
Hlavní přínos nové maturity vidí ředitelé v možnosti
porovnat navzájem výsledky na různých školách a
ve vyšší motivaci žáků. Na osmdesát procent z nich
by si nicméně přálo, aby pro vysoké školy byly
obtížnější maturity klíčovým kritériem přijímacího
řízení.

22. dubna
2009

DALŠÍ ÚSPĚCH STŘEDNÍ
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY SKLÁŘSKÉ .
Zuzana Drbohlavová získala 1. místo – v soutěži,
která se již
druhým rokem
konala pod
záštitou
lázeňského
komplexu
Sanssouci v
Karlových Varech.
Její práce uspěla
v konkurenci 13 českých a zahraničních sklářských
škol a v celkovém počtu 66 přihlášených prací.
Objekt "Masky – Pointilismus, konstruktivismus a
strukturalismus", tavené, broušené a lepené sklo.

MALÁ SKÁLA - Kdo vyloví více centimetrů vyhrál.
Takové jsou podmínky 21. ročníku tradiční rybářské
soutěže o putovní pohár, která se bude konat o
víkendu na Malé Skále u rybníku Kulaťák. „Cílem
není ulovit co největší rybu, ale získat body. Za
každý centimetr ryby je jeden,“ vysvětlil za
pořadatele Jaroslav Dostál. Vyhrát tedy může rybář
s několika menšími ulovenými rybami před tím, jenž
vytáhne kapitální úlovek. V sobotu mezi sebou
budou soutěžit dospělí od patnácti let výše, v neděli
přijde řada na malé adepty Petrova zdaru. „Pro
všechny platí, že musejí mít vlastní nářadí, ale
rybářský lístek ani povolenka není nutná. Chytáme
na jeden prut a jeden háček,“ upozornil Dostál.
Ryby nejvíce berou ráno, soutěž začíná proto brzo, v
sobotu v sedm a v neděli v osm. Přihlášky na místě
hodinu před závodem nebo telefonicky na čísle 773
647 891. Dospělí zaplatí startovné ve výši sto korun,
děti platí jen padesátikorunu a ještě dostanou
občerstvení zdarma.
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KULTURA

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
22.4.2009 od 19:00 - Charismatický bluegrassový
zpěvák s nezaměnitelným syrovým hlasem poutá
zájem posluchačů již dlouhé roky. Mnohé jeho
písničky se staly evergreeny nejen na koncertech,
ale i v „lidovém“ podání u táboráků a na různých
setkáních mladších i těch dříve narozených. Vstupné
v předprodeji 150 Kč, na místě +20. Kulturní
centrum Střelnice, Turnov
NOEL COWARD: ROZMARNÝ DUCH
22.4.2009 od 19:30 - Vtipná a nápaditá anglická
komedie, plná překvapivých situací. Pro diváky vždy
přitažlivé téma manželských vztahů a zejména
zajímavý princip konfrontace světa živých a
mrtvých. Střídavě hrají: Ivana Andr-lová nebo Olga
Želenská, Mahulena Bočanová nebo Adéla
Gondíková, Lucie Zedníčková nebo Jana
Zenahlíková, Marcel Vašinka nebo Daniel Rous,
Zbyšek Pantůček nebo Petr Pospíchal, Marcela
Nohýnková nebo Jana Šulcová a další. Kulturní
centrum Golf Semily
ŠIŠKY
3.4.2009 - 3.5.2009 - ŠIŠKY - sbírka šišek z celého
světa, přírodovědná výstava. Regionální muzeum a
galerie Jičín - Muzeum hry
KŘEST VÝROČNÍ ZNÁMKY
24.4.2009 od 10:00 - Křest známky vydané ke 150.
výročí železniční trati Liberec - Pardubice. Na místě
bude také k dispozici příležitostné razítko a
dopisnice. Místo konání: Turnov - budova hlavního
nádraží. Turnov
T.O.P. DREAM COMPANY
24.4.2009 od 21:00
12 členná parta se známými a populárními zpěváky
Ondřejem Rumlem, Vojtěchem Dykem a Martou
Balážovou, která se inspiruje funky – soulovou
hudbou. Jejich vzory jsou kapely jako Tower of
Power, nebo Eath, Wind and Fire. Nenechte si ujít
mimořádnou příležitost tuto jedinečnou kapelu
slyšet živě v Semilech! Kulturní centrum Golf Semily

ČESKÝ RÁJ DĚTEM
25.4.2009 od 9:00 - 6. ročník akce v rámci hry "Za
pověstmi Českého ráje" na zahájení turistické
sezóny v Českém ráji. Pro děti je připraveno
soutěžní putování s postavami z pověstí a v cíli pak
bohatý kulturní program. Svézt se budete moci i
historickým parním vlakem. Start od 9 do 12 hodin v
Rovensku pod Troskami (park u školy), cíl v areálu
Šťastná země v Radvánovicích. Karlovice

SEVEN
25.4.2009 - Rocková zábava se skupinou Seven.
Místo konání: sokolovna Malá Skála.
SRAZ AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNŮ
25.4.2009 - 1. US Car Club - sraz veteránů v
zámeckém parku. Místo konání: Zámek Sychrov
SVATOJIŘSKÉ HARCOVÁNÍ
26.4.2009 - Rytíř Jiří tve do své družiny všechny
odvážné kluky a holky. Park Štěpánka.
Místo konání: Mladá Boleslav
SVATEBNÍ A KADEŘNICKÁ SHOW
25.4.2009 od 20:00 - Nové trendy účesů i barev,
doprovodný program. Místo konání: Eurocentrum
Jablonec nad Nisou
TAJEMSTVÍ VODNÍ TŮNĚ
26.4.2009 od 15:00 - H. Stará, I. Remta
Pohádkový příběh z jižních Čech o dvou rybářích,
vodní paní, hejkalovi a jednom velkém tajemství
Jakuba Krčína. Místo konání: Městské divadlo
Jablonec nad Nisou
BHÚTÁN – DRAČÍ KRÁLOVSTVÍ V HIMALÁJÍCH
28.4.2009 od 17:00 - Cestopisný program s
promítáním Jiřího Kovalčíka. Místo konání: Městská
knihovna Dolní náměstí Jablonec nad Nisou
EXTRÉMNÍ DIVOKÁ VODA
28.4.2009 od 20:00 - Promítáním filmů a fotek z
různých končin světa provází Honza Kolář.
Místo konání: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou
Městské divadlo Železný Brod
PLUKOVNÍK CHCE SPÁT
21.04.2009 - DS J.K.Tyl Lomnice nad Popelkou
Předprodej od pondělí 6.4.2009 na Turistickém
informačním středisku Železný Brod. Komedie z
amerického prostředí na současné aktuální téma o
bytové krizi. Přijďte se všichni podívat, co se stane,
když jeden byt je pronajatý dvoum lidem (
plukovníkovi amerického letectva Tommymu a
malířce Joyce ) naráz ...... Začátek 19:30 hodin.
Vstupné 50 Kč.
VÝSTAVA PERU A BOLÍVIE
GALERIE NA RYNKU - 01.04.2009 - 30.04.2009
Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií Peru a
Bolívie objektivem bratrů Krieglerových. Vernisáž se
uskuteční 1.4.2009 od 16.00 hodin. Otevřeno: ST /
ČT / PÁ / SO od 10:00 - 16:00 hodin.
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SPORT

SVAZ VODÁKU ČESKÉ REPUBLIKY
KLUB VODÁKU HANACE ČESKÉ BUDĚJOVICE

SJEZDY KAMENICE 2009
2. A 3. ČESKÝ POHÁR VE SJEZDU R4 MUŽU A ŽEN
MISTROVSTVÍ ČR VE SJEZDU R4
MUŽI A ŽENY
„O POHÁR OBCE PLAVY“

Technické provedení: Outdoor club HANACE České Budějovice
Termín: 25. a 26. dubna 2009
Místo: PLAVY - Haratice (r.km 11,0)- NAVAROV (r.km 7,1)
WW III - IV se soutěskou nad Navarovem (WW V)
průtok cca 12 m3/sec
Startovné: Registrovaní závodníci SVoCR – 300,- Kč/závod/R4
Ostatní a přihlášení po termínu – 350,- Kč/závod/R4
Časový harmonogram: Sobota: 2. CP + MCR muži a ženy, 8:30-9:45 - prezentace a výdej startovních
čísel na louce na levém břehu u jezu, 9:10 - porada vedoucích a rozhodcích, 10:00 – start první lodě
CP R4, cca 12:00 – vyhlášení vítězů „O pohár obce Plavy“ (v cíli)
Neděle: 3. CP muži a ženy, 8:40 - 9:00 – dodatečná prezentace a oprava, 9:15 - start první lodě CP
R4, 11:15 - vyhlášení vítězů v cíli, Startovní interval v sobotu i v neděli je 60 sekund.

Trat je nepřístupná pro dopravní prostředky a není vhodná pro začátečníky.
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ČERNÁ KRONIKA
V průběhu noci z úterý na středu došlo v Zásadě k
vloupání do objektu Bona Result (bývalá Teguza).
Neznámý pachatel vnikl po překonání visacího zámku u
bočních vchodových vrat do objektu firmy. Z výrobních hal
a dílen odcizil svářečku, vrtačky, flexu, sady závitníků,
klíčů, vodní čerpadlo a další nářadí. Celkově způsobená
škoda byla vyčíslena na částku téměř 50 000 Kč.
Na Velikonoční pondělí přišel majitel jednoho rodinného
domu v Jablonci n.N. o částku 15 000 Kč. Neznámý
pachatel mu ji odcizil z předsíně domu, když peníze měl
muž uloženy v bundě visící v předsíni. Neznámý pachatel
přelezl uzamčenou vstupní branku zahrady a poté mu v
cestě za penězi již nic nestálo.
V úterý 14.4.2009 v 12,15 hodin přistihl majitel domu na
Frýdštejně ve sklepě svého domu nezvaného hosta. 19letý muž z Chrudimy vykopl vchodové dveře do domu se
záměrem, jít do domu krást. Nečekal, že v domě potká
majitele. Majitel domu přivolal policejní hlídku. Ta s
mužem započala Zkrácené přípravné řízení pro podezření
ze spáchání trestných činů Porušování domovní svobody a
Krádeže. Muž, přestože je tak mladý, v minulosti si
obdobnou trestnou činnost již vyzkoušel. Za své počínání
může být nyní potrestán odnětím svobody v trvání až dva
roky.
Neznámý pachatel odcizil v Jablonci n.N. v ulici Riegrova
notebook. Krádež se stala ve středu 15.4.2009 v pravé
poledne. Majitel nechal notebook ve vozidle a na chvíli si
odskočil. Pouhá půlhodinka stačila pachateli k tomu, aby
notebook odcizil a způsobil tak škodu ve výši 15 000 Kč.
Teplé slunečné počasí značně urychlilo růst trávy.
Zanedlouho bude možné trávu kosit. Posekat si svůj
trávník však nebude moci 62-letý muž z Janova nad Nisou.
Neznámý pachatel mu totiž v průběhu středeční noci vnikl
do zahrady, vysadil dveře kůlny a odcizil z ní motorovou
sekačku Toro a ještě sekačku Dakr. Zloděj přibral i bednu s
ručním nářadím, která také byla uložena v kůlně. S
ukradenými věcmi pachatel uprchl dírou v plotě, kterou si
k tomuto účelu přichystal. Celkově způsobená škoda byla
vyčíslena na částku 25 000 Kč.
V areálu podniku na okraji Jablonce n.N. došlo v průběhu
noci ze středy na čtvrtek k odcizení multikáry. Pachatel
překonal plot a odvezl si multikáru zelené barvy. Spolu s
vozidlem přišla firma i o elektrocentrálu, která byla
naložena na korbě vozidla. Celkově způsobená škoda činí
60 000 Kč.
V průběhu noci ze čtvrtka na pátek došlo v Šumburku nad
Desnou k vloupání do zatím neobydleného domu.
Neznámý pachatel překonal dveře vedoucí do sklepních
prostor domu a zevnitř odcizil spoustu stavebního
materiálu a pomůcek. Odnesl například 12 kusů 25
litrových kbelíků fasádní barvy, rohové lišty, lišty do oken,

akušroubovák, kompresor a také zimní frézu. Majiteli domu
vznikla škoda ve výši 30 000 Kč.
V Jizeře utonula žena. Její tělo nalezl občan Poniklé v
sobotu 18. dubna chvíli před devátou hodinou ráno. Leželo
na náhonu na mechanismu před turbínou jednoho z
místních podniků. Policie prozatím nemá podezření pro cizí
zavinění: „Příčinu smrti sedmatřicetileté ženy vyšetřujeme,
byla nařízena soudní pitva,“ řekla Deníku tisková mluvčí
semilských policistů Soňa Šídová s tím, že teprve její
výsledek pomůže odtajnit, jak se žena do řeky dostala.
Mrtvou ženu pomáhali vyprostit hasiči: „Tělo leželo u
turbíny místního podniku Seba,“ informoval operační
důstojník semilských hasičů.
V pátek před polednem se do bývalého výrobního areálu
Nisa v Proseči nad Nisou vypravil schovat nebo krást
celostátně hledaný muž. Byl ale vyrušen a začal prchat
korytem Nisy pryč. Zřejmě přecenil své síly, sám nedokázal
vylézt a ve vodě zůstal,“ uvedl operační důstojník
jabloneckých hasičů, které na místo povolal na pomoc
oznamovatel. Podchlazeného muže schovaného v rohu
náhonu u bývalé galvanizovny hasiči vylovili a předali
nejen zdravotníkům, ale i policistům. „Kontrolou se zjistilo,
že šestadvacetiletý muž je v celostátním pátrání pro soud,
který mu chtěl doručit písemnosti,“ potvrdila jablonecká
policejní mluvčí Ludmila Knopová. Do péče jej převzala
nemocnice. Proč se schoval v náhonu, policie zatím
nezjistila.
27-letá žena z Jablonce n.N. kradla v neděli 19.4.2009 v
obchodním domě v Jablonci n.N.-Mšeně. Z prodejny chtěla
odcizit 30 kusů čokolád Milka, 10 kusů čokolád Kinder a 10
kusů čokolád Schogetten. Zboží žena pronesla za
pokladny, aniž by za ně zaplatila. Obchodu chtěla způsobit
škodu přesahující částku 1 000 Kč. Navíc tato žena
nespáchala krádež poprvé. V posledních třech letech za
obdobný trestný čin pravomocně odsouzena. Nyní ve
Zkráceném přípravném řízení čelí podezření ze spáchání
trestného činu Krádeže, za což může být potrestána
odnětím svobody v trvání až dva roky.
Rekreační chalupu v Jesenném navštívil v době od
14.4.2009 do 17.4.2009 nezvaný host. Z objektu následně
odcizil přímočarou pilu, horské jízdní kolo, pokosovou pilu
a další věci. Škoda, která vznikla jednáním pachatele je ve
výši kolem 18 000 Kč. Poškozeným je 31 letý majitel z
Liberecka.
Osobní vozidlo značky Škoda Fabia odcizil v Loučkách na
Turnovsku pachatel, který se svým jednáním dopustil
trestného činu neoprávněného užívání cizí věci. Škoda,
která vznikla jednáním pachatele je ve výši kolem 127 900
Kč. Poškozenou je 26 letá mejitelka z Jablonecka. K
uvedenému došlo dne 19.4.2009 v době od 2.45 hodin do
10.30 hodin.
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POČASÍ
STŘEDA 22.4.

17 °C/4 °C

NEDĚLE 26.4.

18 °C/4 °C

ČTVRTEK 23.4.

14 °C/7 °C

PONDĚLÍ 27.4.

18 °C/6 °C

PÁTEK

16 °C/3 °C

ÚTERÝ 28.4.

17 °C/3 °C

STŘEDA 29.4.

24.4.

SOBOTA 25.4.

17 °C/7 °C

18 °C/7 °C

KVĚTEN ZAČNE CHLADNĚJI, ALE PAK PŮJDOU TEPLOTY NAD 20
mlhy. Ranní teploty zpočátku období 6 až 0 °C
Meteorologové potvrzují, že pro letošní jaro
a četné přízemní mrazíky, postupně 8 až 4 °C.
předpovídají jako nadprůměrně teplé období.
Denní teploty 15 až 22 °C, přechodně (23.4.)
Stejně jako předchozí předpověď na třicet dní
kolem 13 °C.
vydaná k 10. dubnu, i nejnovější výhled počasí
1.-10.5. 2009 - Zpočátku období převážně
hovoří o tom, že období od 20. dubna do 20.
oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo
května bude teplotně nadprůměrné (průměrná
přeháňkami, ojediněle bouřky. Postupně
teplota vzduchu 10,4 °C) a srážkově průměrné
polojasno až skoro jasno a srážky jen
(průměrný úhrn srážek je 62 mm).
ojediněle. Ranní teploty 9 až 4 °C, postupně
Při bližším pohledu na tuto předpověď můžeme
při vyjasnění budou teploty klesat ke 2 °C a
očekávat teploty kolem dvaceti stupňů, ke
místy očekáváme přízemní mrazíky. Denní
konci období až 25 stupňů. Mírné ochlazení by
teploty zpočátku období 13 až 17 °C, postupně
mohlo přijít v prvních květnových dnech.
17 až 23 °C.
21.-30.4. 2009 - Jasno až polojasno, jen
11.-20.5.2009 - Oblačno až polojasno,
přechodně zvětšená oblačnost a místy
občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle
přeháňky, ojediněle bouřky. Po ránu ojediněle
bouřky. Ranní
teploty 10 až 4
°C. Denní
teploty 18 až
25 °C.

JARO NA ZAHRADĚ U LINKŮ V ROCE 1923
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PRANOSTIKA
23.4.
• Na svatého Vojtěcha v polích samá
potěcha.
• Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
24.4.
• Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
• Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
• Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod
křovím oves.
• Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
• Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do
svatého Václava.
• Na svatého Jiří když prší, nejsou na
stromech žádné vlky.
• Jak hluboko před svatým Jiřím namokne,
tak zase dlouho po něm vyschne (a
naopak).
• Pršelo-li před svatým Jiřím, bude po něm
ještě více pršeti.
• Svatý Jiří stříkne-li, jeden obrok pryč.
• Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi
dobře, ale do mokra hrob.
• Před Jiřím sucho, po něm mokro.
• Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm
jistě ošklivo.
• O svatém Jiří krásně-li a teplo, následuje
nepříjemná a mokrá povětrnost.
• Jasný Jiří - pěkný podzimek.
• Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po ním.
• Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za
okny dobře.
• Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za
kamny dobře.
• Když před Jiřím rosa, to před Michalem
mráz.
• Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po
něm ztratí.
• Co na svatého Jiří vína vídáme, to o

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

svatém Havlu (16. 10.) neobíráme.
Do svatýho Jiřího nebojte se hada
žádnýho.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Na svatého Jiří rodí se jaro.
Jiří s teplem, Mikuláš s pící.
Na svatého Jiří když prší, nejsou na
stromech žádné odnože / vlky.
Jak dlouho žába před svatým Jiří křičí, tak
dlouho bude po něm mlčet.
Kolik se žába před Jiřím navrčí, tolik se po
Jiřím namlčí.
Jak dlouho žába před Jiřím vříská, tak
dlouho po Jiřím zima píská.
Může-li se havran na svatého Jiří v žitě
skrýti, budem nejspíš úrodný rok míti.
Schová-li se na svatého Jiří vrána do žita,
požehnané léto k nám pak zavítá.
Svatý Jiří do štandlíku míří.
Svatý Jiří na bochník míří.
Svatý Jiří nese svačinu na talíři.
Co se pře svatým Jiřím zazelená, to se po
něm ztratí.
Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani čtyři.

25.4.

•
•
•
•
•
•
•
•

Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v
kožiše.
Na svatého Marka schová se do žita
vranka.
Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
Svatého Marka deštivo - sedm týdnů
blátivo.
Svatého Marka deštivo – čtyřicet dní
blátivo.
Po teplém Marku se často ochlazuje.
Kolik tepla před Markem, tolik zimy po
něm.
Brambory sázej na svatého Marka – bude
jich plná jamka.
• Na svatého Marka sej oharka
(= okurky)!
• Na svatého Marka kdo nemá
chleba, ať kouše jabka.
• Před dvacátým pátým vřeskot
žáby nepříjemnou povětrnost
vábí.
28.4.

•

Mrzne-li na svatého Vitala,
mrzne ještě 40 dní.

Vojta, Janek, Mirečka a housata
(jaro 1980)
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KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.
12.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
23.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
24.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
25.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
25.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
26.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
28.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
29.4. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Daniel Pohl
Marie Stehnová

Alexandra Rajtrová
Luboš Hubka
Libor Tiler
Ctirad Dudycha
Ladik Šourek (ze školy)
Martin Brčák

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
•

23.4. 1420 – Jiří z Poděbrad, český král od roku 1458 († 22. března
1471)

•

23.4. 1931 – Radek Pilař, český malíř, grafik a ilustrátor

•

26.4. 1841 – Julius Zeyer, český spisovatel († 29. ledna 1901)

•

27.4. 1956 – Ondřej Neff, český spisovatel

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

24.4. - Svatý Jiří se narodil ve 3 století
n.l. v urozené rodině. Křesťanskou
víru, zdědil po svém otci, který byl
jako křesťan umučen. Nastoupil
úspěšnou vojenskou dráhu, ale když
začalo za vlády císaře Diokleciána
pronásledování křesťanů, byl i on po
svém vyznání ke křesťanské víře
uvězněn a mučen. Své víry se nevzdal
a proto byl roku 303 popraven.
Podle lidové víry se tento den otevírala země. Proto se
neměla toho dne pít voda ze studní, protože prý byla
jedovatá. V tento den vylézali z omlazené země hadi a
štíři, aby pak trápili lidi po celé léto. Den sv. Jiří býval
pro Slovany prvním dnem koupání v přírodě. Slunce
ohřívalo zemi blahodárnými paprsky, po nichž toužila
děvčata už o Smrtné neděli, když vynášela smrtku ze
vsi. Na sv. Jiří prý také slavík poprvé zazpívá. Svátek
sv. Jiří nám připomíná každoroční památná pouť na

svatou horu Říp, která bývala hojně navštěvována a
konala se vždy následující neděli po tomto svátku.
Lidové podání zachovalo zajímavé rčení o posvátném
Řípu: "Když se psaly tři šístky (666), byla na Řípu
pohanská svatyně, když se psaly tři devítky (999), stál
tam křesťanský kostelík." Čtyřlístek nalezený před
svátkem sv. Jiří se vyznačoval čarovnou mocí. O
kouzelném jetelíčku se říkalo: "Jetelinka o čtyřech
listech na milost, o pěti na děti, o šesti na štěstí, o
sedmi na smrt". Jak je vidět, tak se sedmička ne vždy
spojovala se štěstím. Svatý Jiří býval od 12.stol.
zobrazován na koní jako rytíř zabíjející kopím saň, kde
postava rytíře symbolizovala neohroženého bojovníka
za víru, zatímco saň zlo. Peníz s tímto vyobrazením,
býval všeobecně oblíbeným amuletem vojáků a
myslivců, jelikož jim často hrozilo nebezpečí smrti.
Tyto penízky a medailonky měly podle lidového
vyprávění, uchraňovat majitele od poranění a byly
proto ve velké vážnosti.

OBŘADY A RITUÁLY
Magický chrám čili místo obřadní budiž odlehlé místo, vzdálené od všeho
hluku. Cizí člověk nesmí býti přítomen. Chrámu, který budiž čistý a
uzavřený, používáme toliko k magickým úkonům.
1. Oltářík umístníme na východní straně kamenný nebo dřevěný stůl,
jež pokryjeme bílou látkou.
2. Na oltář postavíme : 2 posvěcené svíčky, posvěcenou čepel a
kadidelnici.
3. Nedaleko položíme vůně, vody, oleje a ostatní příslušenství
Rituální zevnějšek
Hlava má býti obnažená, nohy bosé a ruce holé. Čelo obvážeme bílou
rouškou, zdviženou ve tvaru mitry, nesoucí vpředu zlatý nebo pozlacený
plíšek, do něhož je vryt tetragram. Oblečeni musíme býti v bílou, dlouhou a
ze všech stran uzavřenou halenu.
Magické kruhy
Kruhy jsou prostředkem absolutní ochrany při magických úkonech. Žádná okultní moc nemůže překročit
nakreslený magický kruh.
Kruhy kreslíme křídou nebo uhlem. Křídu nebo uhel předem posvětíme. Kruhy měří zpravidla 4 metry v
průměru.
Příslušenství
Pro každý úkon jsou nezbytné: Meč, magická hůlka, obětní nůž, nůž k domácímu používání, kalich, psací
náčiní, čtyři kadidelničky nebo uhelníčky, voda, vůně, svíčky nebo svítilny, věnce, pantakle. Všechny věci
musí být pokud možno vyrobeny a řádně posvěceny samotným operatérem.
Modlitba za lásku
"Ať tento... jest spojen s touto ... jako oheň, vzduch a voda se zemí; ať duch tohoto zachvívá duchem
této, jako paprsek sluneční hýbe světem a jeho silami, ať jednání tohoto ... přispůsobí se úmyslům této
... jako nebe jest upraveno pro hvězdy a strom pro plody. A připoutejte hluboce a mocně ducha tohoto
... k duchovi této ... jako vodu k zemi, aby dotčený bez této ... nemohl ani jísti, ani píti, ani se veseliti."
Abychom byli šťastni
Vyhledáme kořen posedu a vytrhneme jej v hodině Saturnově, zakrátko po vstupu Slunce do znamení
Skopce. Výhonky uřízneme a kořen zakopeme v noci uprostřed hrobu. Zaléváme jej po třicet dní
kravským mlékem, v němž byli utopeni tři netopýři. Třicátého prvého dne v noci jej vykopeme, usušíme
v troubě s vrbinou a zabalíme do kousku rubáše.
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SMRKOVÝ LIKÉR (ŠIŠKOUVKA)
Tento likér se dělával hodně v Krkonoších (viz str.15). 5-8
malých a ještě zelených smrkových šišek propláchneme
studenou vodou, necháme oschnout a vložíme do sklenice se
širokým hrdlem, kde je zalijeme 1 litrem žitné (může být i
vodka). Sklenici uzavřeme a postavíme na 3-4 týdny na slunné
místo za okno. Poté "šiškovku" slijeme do menších lahví,
zazátkujeme a dáme do chladna ještě 4 týdny rozležet.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

KLOKOČ ZPEŘENÝ - STAPHYLEA PINETA
Při hledání původních rostlin našeho
klimatu narážíme na velmi pěknou
dřevinu, která nám tu zbyla, jak zpívá Jiří
Suchý, po babičce. Je to klokočí, tedy
botanicky klokoč zpeřený. Tento větší keř
nebo nízký strom pochází ze střední
Evropy a jeho původní výskyt se táhne
přes Kavkaz až do Turecka.
Klokoč je zajímavý pro své neobvyklé,
vonné květy, uspořádané ve svěšených
latách o délce až 10 cm. Jsou v základu
bílé a lehce narůžovělé. Po nich nastupují
zajímavé tobolky s plody, ze kterých se
dříve vyráběly náramky, korále nebo i
růžence. Opadavé listy jsou lichozpeřené a
jsou sestavené z 5-7 jednotlivých,
přišpičatělých listů středně zelené barvy.
Spodní strana má jemně modrozelený
nádech. Roste vzpřímeně, jednotlivé větve
vyrůstají jako pruty vzhůru, kde se větví.
Nemá zvláštní nároky na půdu, většinou
poroste téměř v každé, dobře odvodněné
půdě. Ve vlhké půdě se mu bude dařit lépe.
Roste středně rychle. Plně mrazuvzdorný do
min. -29°C. Vzrůstem je podobný bezu
černému. Vhodný do remízů, zahrad, parků
atd.
Korálky z klokočí- Z pozdějšího období známe
časté využit í semen Klokoče zpeřené
(Staphylea pinnata) na výrobu korálů. Z
křesťanského prostředí je časté využití na
růžence. Po určitém bádání lze předpokládat,
že semena Klokoče zpeřené mohly být přeci jen využívány na výrobu
korálků již mnohem dříve. A to i u velkomoravských Slovanů.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

KYSELO
pepř mletý, máslo, kvásek žitný 200 ml, cibule 1 ks, olej, mouka hladká, vejce 4 ks, houby,
brambory, kmín, sůl
Žitný kvásek naředíme teplou vodou 0,5L a povaříme 15 min. Na másle usmažíme míchaná
vejce, v osolené vodě povaříme houby s kmínem, osmažíme cibuli dohněda a uvaříme
brambory doměkka. Všechno zamícháme do rozředěného kvásku a 10 min. povaříme. Dle chuti dochutíme solí,
pepřem a můžeme zahustit jíškou.
CAPARANDA
800 g brambor, 2-3 dl mléka, 50 g tuku, sůl, 400 g kysaného zelí
Syrové oloupané brambory nastrouháme a dáme do kastrolu, v němž jsme rozpustili tuk,
osolíme a zalijeme horkým mlékem. Za stálého míchání dusíme doměkka, v případě potřeby
doléváme mlékem. Podáváme se syrovým zelím, zapíjíme kyselým mlékem.
KANTORÁKY
na ozdobu: perník 100 g, máslo 4 lžíce, cukr moučka 100 g, náplň: cukr krupice 6 lžiček,
borůvky 300 g nebo povidla, těsto: sůl 1 špetka, vlažné mléko 220 ml, cukr krupice 0,5 lžičky,
vejce 1 ks, polohrubá mouka 500 g, droždí 20 g.
Kvasnice rozdrobíme do hrnku vlažného mléka, špetku cukru, přikryjeme utěrkou a necháme
vzejít na teplém místě. V míse smícháme mouku, sůl, vejce, vykynutý kvásek a vypracujeme
polotuhé těsto. Přikryjeme a necháme na teplém místě kynout 30 - 40 minut podle teploty v
místnosti. Že je těsto vykynuté poznáme tak, že je lesklé, pružné, uděláme-li do něj důlek prstem, zvolna se bude
vyplňovat. Těsto rozdělíme na stejné díly, které rozválíme na pomoučněném vále na kulaté placičky. Na střed
dáme lžíci mražených borůvek a asi půl lžičky cukru, každý knedlík dobře zabalíme a necháme krátce nakynout. V
hrnci přivedeme k varu mírně osolenou vodu, vložíme knedlíky a na mírném ohni vaříme 10 minut. Uvařené
kynuté knedlíky ihned po vyjmutí propícháme špejlí nebo vidličkou, aby mohla vyprchat pára a knedlíky se
nesrazily. V menším rendlíku rozehřejeme máslo. Krkonošské kynuté knedlíky posypeme cukrem a strouhaným
perníkem a přelité máslem. Knedlíky také výborně chutnají ozdobené kysanou smetanou.
LÁVKY
1/2 kg vepřové kýty nebo plecka, 2 žloutky, sůl, 1 lžíce oleje, 1 lžíčka solamylu, 1 lžíčka kari,
1-2 feferóny, 1malá cibule nakrájet na drobno.
Maso naklepeme a nakrájíme na nudličky. Přidáme všechny ingredience a necháme proležet,
alespoň do druhého dne. Proležené maso orestujeme na rozpáleném oleji. Podáváme se
sejkorami.
SEJKORY, HALUŠKY
Špek, na ozdobu: máslo, těsto: vejce 1 - 2 ks, sůl, kmín, brambory 1 kg.
Brambory oloupeme a nastrouháme najemno, spíše na kaši. Do brambor přidáme vejce a
podle chuti přidáme kmín a sůl. Bramborákovou směs promícháme. Ocelový plát, plotnu
případně teflonovou pánev rozehřejeme. Potřete ji kouskem špeku a nasucho bez oleje na
ni dáme slabou, ale souvislou vrstvu těsta. Sejkory pečeme z obou stran dozlatova.
Hotové sejkory potřete kouskem másla a můžeme podávat. Nejlepší je péct sejkory na plátě.
NÁKYP RYMBULICE
polohrubá mouka 4 lžíce, prášek do pečiva 1/2 balíčku, olej 2 lžíce, vejce 2 ks, cukr krupice 4
lžíce, ovoce 230 g.
Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků. Z bílků a jedné lžíce cukru ušleháme tuhý
sníh. Žloutky, olej a zbylý cukr vyšleháme do pěny. Mouku promícháme s práškem do pečiva a
střídavě se sněhem ji lehce vmícháme do žloutkové pěny. Hlubší nádobu do mikrovlnné trouby
vymastíme, nalijeme polovinu hmoty, poklademe omytým a okapaným ovocem a přiklopíme zbytkem nadýchané
hmoty. Na poloviční výkon pečeme 6 až 9 minut, po zvukovém signálu necháme 2 minuty dojít. Ovocný nákyp z
mikrovlnné trouby můžeme podávat pouze pocukrovaný nebo s ovocnou omáčkou. Servírujeme jej teplý.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a slivovicí? Žádný.
Čím je starší, tím je větší opice.

a když se to tomu pirátovi silnic nepodařilo, prdl mi
gumu, parchant!"

Ovčák jednou pásl svoje stádo na vzdálené
pastvině, když k němu zčistajasna zamířil fungl nový
Jeep Cherokee. Zastavil u něho a z okna vyhlédl
mladý muž v obleku od Brioniho, v botách Gucci, s
brýlemi Ray Ban a s kravatou YSL. Povídá
ovčákovi:"Když vám přesně řeknu, kolik ovcí máte
ve stádu, dáte mi jednu?" Ovčák se na yupíka
podíval, pak se ohlédl na mírumilovně se pasoucí
stádo a řekl: "Dobře." Yuppík zaparkoval auto,
vytáhl notebook, připojil ho na mobil, zasurfoval na
stránku NASA na internetu, vyvolal si satelitní
navigační systém GPS,naskenoval oblast a otevřel
šedesátistránkovou tabulku v Excelu. Potom na své
miniaturní tiskárně vytiskl 150 stránek dlouhou
zprávu a podal ji ovčákovi. "Máte tu přesně 1586
ovcí!" "To je přesné! Tak si jednu vyberte," řekl
ovčák. A pak se dívá, jak si mladík vybírá ovci a
ukládá ji do svého Cherokee. Pak povídá: "A když já
vám přesně řeknu, jaké je vaše zaměstnání, vrátíte
mi ji?" "Oukej, proč ne," odpověděl mladý muž.
"Vy jste konzultant," řek ovčák. "Přesně!" na to
yuppie. "Jak jste to uhod?" "Jednoduše," na to
ovčák. "Objevil jste se tu, i když vás nikdo nevolal.
Chcete odměnu za odpověď na otázku, kterou sám
dobře znám. A navíc tomu hovno rozumíte, protože
jste si do auta nacpal mýho psa!"

Jak se říká blondýně, která má vyholené
přirození...? Holé neštěstí.
Hasič přiběhne do zbrojnice, rozhlédne se, zastaví
se, usměje se a dá si kávu. Ostatní kolegové se na
něj tázavě dívají a on - potom, co dopil - oznamuje:
"Pánové, pomalinku se zvedejte, hoří finanční úřad!
Přijde mravenec do obchodu se šitím a říká:
,,Prosím dva centimetry nitě." Prodavačka se zeptá:
,,Jakou barvu chcete?" Mravenec: ,,To je jedno."
Prodavačka: ,,Mám vám ji zabalit?"Mravenec: ,, To
je dobrý, oběsím se tady:"
Víte proč nemůže mít had koule? Protože by vypadal
jako čůrák....!!!
Přijde jepičák za jepicí a povídá: "Holka máme
takovej krátkej život, co kdybychom si spolu alespoň
pořádně užili?!" Jepice: "Víš, já bych hrozně ráda,
ale mám zrovna vteřinky."
Franta se ptá Standy: "Kdes vzal toho monokla?"
"Ále, modlili jsme se a zrovna když jsme říkali "Zbav
nás všeho zlého...", tak jsem se podíval na
tchýni...."

Vyleze opilá moucha z hospody: Bzzzz bzzz bzzz. A
nic. Bzzzz bzzzz bzzz. Zase nic. "Kašlu na to, jdu
pěšky."

Jaký je rozdíl mezi manželkou, milenkou a tchýní?
Manželky se zahrnují květinami, milenky polibky a
tchýně buldozerem!

Drančí dva motorkáři na Harley - Davidsonu sto
padesátkou přes poušť, když jeden náhle ztratí
kontrolu nad svým strojem a zahučí do písku.
"Co se ti stalo, vole?!" diví se druhý, když zjistí, že
jeho kamarádovi naštěstí nic vážného není.
"Nevěřil bys, běží vedle mě štír a snaží se mě
předběhnout. Šlápnu na to, trochu mu poodjedu,
ale on mě dožene a zase mě chce předběhnout. No

Potká pan Novák kamaráda a ten se ho ptá:
"Vypadáš nějak smutně, co se stalo?" "Urazil jsem
tchýni. Řekla mi, že až umře, chce být rozptýlená u
nás na dvorku a já jí řekl: no to tak. Zafouká vítr a
budeme vás mít zpátky v domě."
Víš ,co je to maximální drzost? Když shodíš tchýni ze
schodů a zeptáš se: Kam spěcháte, maminko?

MOUDRÁ VĚTA

Výrok Tomáše Bati z roku 1932 - Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v
žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní
bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se
domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení,
v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní
stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy,
nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat
a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu,
je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze,
důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.

Tomáš Baťa
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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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAK SE JÍDÁVALO A PILO
Jedlo se a pilo, co hospodářství dalo. Kafe bývalo jen čtyřikrát do roka
a k němu žitný chléb. V neděli se jídávala kaše nebo černý chleba politý
slivovicí – to nebyl alkohol, ale omáčka z rozvařených švestek. Žilo se
velmi šetrně. Ráno zelí a brambory, když zelí od rána zůstalo, použilo
se i k obědu a k tomu nějaká polévka. Dopoledne ani odpoledne
svačina nebývala. Zelí se na zimu nakládalo do několika velkých sudů a
to se pak jídávalo i třikrát denně. Chléb se pekl z většiny ovsa a nosil
se na stůl v ošatkách, protože se hodně drolil.
V létě býval v neděli ke snídani chleba a sejrek (sýr), v poledne kaše a
mléko a k večeři se dojedlo, co zbylo od oběda. Taky bývala vodouka
(okrop), maštěná máslem nebo hrořčákem (uleželý tvaroh) a v poledne
kaše z rosy (druh prosa) a někdy také polévka a někdy také
jáhly vařené v mléce. Vše se jedlo studené.
Máslo se po celé léto dávalo do soudků a až na podzim se
prodávalo, čerstvé by nikdo nekupoval.
Nejčastěji se jídávalo kyselo (polévka z kvasu a hub). Hrnek
s kvasem byl postaven stále na krumpelišti – kachlová
přístavba kamen bez plotny.
Z vikové mouky se dělávali flejšky – druh knedlíků – to se
uválelo z vikovky těsto pojené vodou a ve vodě se malé
válečky vařily. Když se usmažila vikovka a rozmíchala
s vodou na kaši říkávalo se tomu smaženky.
Nejčastěji se také jedl chleba. Někdy byl černý, jako zem
mazlavý a když se do něj kouslo, těžko bylo zuby od sebe
dostat. Druhý chléb byl ovesný, ale ten byl zase tak sypký,
že se drolil na drobečky. Prvnímu odkrojku z bochníku se
říkávalo skrojek a poslednímu nedokrojek.
Často chléb nahrazovaly vdolky z otrub nebo smaženky
z kukuřičné mouky a kaše z kukuřičné krupice, to bylo ale
sváteční jídlo a bylo málo kdy.
Za sváteční jídlo bylo považováno, když řezník prodal za 2 krejcary troch zředěné jitrnicové polévky, do které se
zavařilo trochu hrachu nebo brambor.
Z černé mouky se dělali krušníky, podlouhlé tmavé chleby. Když se sehnala nólka (mouka OO), mohli se v neděli
péct buchty, na vánoce a na posvícení koláče, na křtiny pletence a na květnou neděli Jidáše – ptáčky. O vánocích
se s oblibou pékávali křehtíky s vejci a máslem.
Pečivo se zadělávalo pivovarskými kvasnicemi. Nejdříve se museli zbavit hořkosti praním ve vodě.
Dalším místním jídlem byly knedlíky klouzáky – lžící házené, a kantoráky - plněné švestkami. Flejšky byly
s povidlovou omáčkou.
Nejčastějším jídlem bývaly pokrmy z brambor - bandor. Ze syrových, nastrouhaných s trochou mouky, vejcem,
kmínem a česnekem se pekly sejkory a když se vaří, jsou to chlupatý knedlíky. Uvřené brambory s mlékem je
kucmoch a menší placky z této kaše jsou plesňáky.
Další významnou potravinou bylo mléko. Z mleziva – což bylo první nadojené
mléko po porodu krávy se pekl svítek.
Polévka zvaná hopdovody se vařila z vody a zasypávala se nepraženou moukou,
také se vařila couračka – ze zelí, dumlikačka – něco jako bramboračka, ale místo
brambor jsou dumliky (tuřín) a z dumliku, brambor, sušených švestek, s jablky,
hruškami a třešněmi se vařila rymbulice.
Na Štědrý den se pekl hubník (houby, vajíčka, mléko, žemle/krupice, cibule, kmín
a majoránka).
Nejoblíbenějším mokem bylo pivo, po celý rok ve sklepě vychlazené na správnou
teplotu. Také se pila kořalka a různé bylinné likéry, které směli majitelé hospod
sami vyrábět. Nejoblíbenější kořalkou byla šiškovka, to se do 50 litrového, dobře
vysmoleného sudu vhodilo dvacet tuctů malých zelených smrkových šišek, které
se zalily 50% žitnou kořalkou. Sud se nechal 30 dní na slunci a pak se slil do dvou
dřevěných 25 litrových sudů, které se nechaly několik týdnů ustát v chladu ve sklepě. Kořalka se točila přímo ze
sudu.
V letních měsících šly na odbyt různé domácí limonády a šťávy z místních lesních a zahradních plodů, které se
doma vařily po celé léto, podle toho, co zrovna rostlo - malinouka, rybízouvka a bezouvka.
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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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