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Z DOMOVA
KONČÍ ANALOGOVÉ
VYSÍLÁNÍ ČT2
Na život bez druhého
kanálu České televize
nebo na dodatečné výdaje
na pořízení televizoru s
digitálním tunerem nebo
set–top–boxem se budou muset připravit diváci
přijímající televizní signál z Ještědu. Přesně 31.
července totiž dojde na tomto vysílači k přechodu z
analogového vysílání ČT2 na digitální. Podle autorů
internetových stránek Digitalizace televizního
vysílání přinese divákům spuštění digitální sítě 1
možnost přijímat všechny čtyři programy České
televize a všechny stanice Českého rozhlasu. Na
kanály typu Prima Cool či TV Barrandov si však
budou muset diváci na Liberecku ještě počkat.
Potřebná digitální síť 2 s Novou, Primou a jejich
druhými programy bude z Ještědu spuštěna až v

Parcela

Výměra
[m2]

srpnu 2010. K tomuto datu by měla být divákům na
Liberecku k dispozici i digitální síť 3, na které naladí
například TV Óčko či TV Barrandov. Ostatních běžně
vysílaných programů se vypnutí analogového
vysílání ČT2 z vysílače Ještěd zatím nedotkne. Diváci
bez set–top–boxu nebo televizoru s digitálním
tunerem nepřijdou ani o ČT1. Tento program bude z
Ještědu vysílán souběžně analogově i digitálně.
Souběh starého a nového vysílání by měl přitom
podle nařízení vlády o přechodu na digitální vysílání
pokračovat až do roku 2011. Úplná analogová tma
čeká na diváky v České republice až v létě 2012. Na
vypnutí analogového vysílání ČT2 upozorní diváky již
od konce června čtyři bílé čtverečky v rohu
obrazovky jejich televizoru. Další informace o
přechodu z analogového na digitální vysílání mohou
diváci získat z teletextu ČT1 na straně 650 nebo na
internetových stránkách České televize
www.digiCT.cz či na serveru www.digitalne.cz.

NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU
uveřejněná Pozemkovým fondem ČR ÚP Liberec
LOUŽNICE
Parcelní skupina, Kultura,
Vlastnické právo
Pouze část

580/1

41,00

Katastr nemovitostí - pozemkové
orná půda

Milada Hoďová, Jablonec
Boudík Jiří Ing. a Boudíková Blanka
Mgr. Zásada

632/2

139,00

Katastr nemovitostí - pozemkové
trvalý travní porost

Česká republika, Pozemkový fond
České republiky

632/4

20,00

Katastr nemovitostí - pozemkové
trvalý travní porost

Česká republika, Pozemkový fond
České republiky

Více na www.louznice.com
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Hasiči Loužnice pro nás připravili již tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
a lampionový průvod, který byl letos originální a byly průvody dva, jeden před bouřkou a druhý po bouřce ☺. Na
koupališti byla poté zapálena vatra s čarodějnicí a vypuštěno 110 plovoucích lampionů plujících a svítících na
vodě, jen škoda, že několik nezbedů je všechny vylovily a podpálily, mohly osvětlovat břeh a hladinu koupaliště
skoro celý večer. Poté byl vypuštěn jeden velký létající do vzduchu, který letěl nádherně vysoko a snad i daleko.
Dalším zpestřením bylo originální dělo i s vozíkem a typickým Loužnickým potahem – traktůrek. Celá akce se i
přes nepřízeň počasí vydařila a všichni, hlavně děti, se skvěle bavili.
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ÚKLID SILNICE
Ve středu 5.5.2009
v ranních hodinách,
probíhalo v naší obci
čištění silnic. Stroj
zametal a zároveň sbíral zimní posypový materiál,
který zase použijí při další zimě.
VČELY V LOUŽNICI

Rychlý letošní nástup
jara – včelaře i včely
překvapil. Ve většině
medníků je již první
sladina z doneseného
nektaru, která se po
dozrání v plástech a za péče včelek promění v med.
Na to si však musíme ještě pár týdnů počkat. A kolik
bude letos medu? Názory se různí. Ještě na konci
března vládla zima a matky ve včelstvech se teprve
rozkladly. To znamená, že první generace mladých
včel se vylíhla až v plném rozpuku ovocných stromů
a řepky a nebude tedy již mít šanci příliš zasáhnout
do snůšky, protože porosty odkvetou. Nicméně
příroda je mocná a dokáže se s mnohým vyrovnat,
takže nelze předjímat a skutečnost uvidíme poprvé
na konci května. Špatné pro včelaře, ale zejména
zemědělce a sadaře, by bylo pokračující sucho a
větrno, což by mohlo dále poškodit překotně se
vyvíjející porosty.
VČELA MEDONOSNÁ je v současnosti chována na
celém světě. Poskytuje člověku med a další
produkty – vosk, mateří kašičku, propolis, jed a pyl.
Za nejdůležitější se však považuje opylovací činnost.
Bylo zjištěno, že se podílí přímo i nepřímo jednou
třetinou na zajišťování lidské výživy – přičemž
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rozhodující je právě její opylovací činnost. Dobré
opylení zvyšuje velikost a jakost sklizně u
cizosprašných plodin, ale také zvyšuje sklizeň i u
plodin samosprašných. Včela létá na květy stejného
druhu, a to do doby až odkvete a nemůže již
poskytovat potřebnou potravu. Touto vlastností
včely je docíleno kvalitního opylení jednotlivých
druhů rostlin. Včelstvo je složeno z pěti složek:
včelího díla, plodu, matky, trubců a dělnic. Činnost
včel je omezena, nesvítí-li slunce. Jakmile slunce
zakryje mrak, zanechávají práce a houfně se vracejí
domů. Ještě nápadnější je to před deštěm nebo
bouřkou. Včelí dělnice má hmotnost asi 100 mg,
měří 12 – 14 mm, z pastvy v době snůšky přináší
najednou asi 40-70 mg nektaru nebo medovice,
případně 15 mg pylu v pylových rouskách na
zadních končetinách. Včelí matka žije tři až pět let,
dělnice, které se líhnou na jaře, jen asi šest týdnů a
dělnice, které se líhnou po letním slunovratu, se
dožívají asi devíti měsíců. Trubci žijí 20-50 dnů.
Záleží na tom, jak jsou úspěšní při oplozování.
Trubec po oplození matky umírá. Včelí matka klade
v květnu v době největšího rozvoje včelstva až 2
000 vajíček denně. Na konci včelího léta
(červenec/srpen) dochází k vyhánění trubců. Trubci
už nejsou trpěni ve včelstvu a jsou vytlačeni,
případně vyhazováni z úlu. Běžná teplota ve
včelstvu na plodu je 34,5 °C. V zimním chomáči na
povrchu 7-11°C, uvnitř teplota stoupá na 25°C,
resp.až na teplotu plodového hnízda. Jak včely
zpracovávají nektar na med: Když se včela vrátí do
úlu, odevzdá nasbíraný nektar ostatním včelám. Při
předávání nektaru k němu mladušky přidají
výměšek hltanových žláz. Tento proces se v úlu
několikrát zopakuje. Díky tomuto řetězci se
předáváním produkt zahušťuje, přičemž můžeme
rozeznat dvě fáze. V aktivní fázi včely pomalu
pumpují nektar ze sosáku, až se na konci vytvoří
kapka, a tu zase nasají. Tento děj se rychle po sobě
opakuje po dobu 15 až 20 minut. Díky teplotě v úlu
se velká část vody odpaří. Když obsah vody v
surovině poklesne na 40 až 50 %, včely ji po
kapkách nechají stéci do buňky a nechají ji
otevřenou. V této druhé fázi med zraje a odpařuje
se další voda. Aby se odvedl velmi vlhký vzduch,
včely vytvářejí celé ventilační řetězy. Teplý a vlhký
vzduch se odvádí ven a je nahrazen většinou
chladnějším vzduchem zvenku. Aby bylo provětrání
skutečně rovnoměrné, je téměř zralý med přenášen
do jiných buněk. Když je úplně zralý, jsou buňky
konečně úplně zaplněny a uzavřeny voskovými
víčky, nepropouštějícími vzduch. Tak vznikne
dokonalá ,,konzerva“ na horší časy, včetně zimy.
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PRVNÍ LETOŠNÍ BOUŘKA
30.4.2009 v den před filipojakubskou nocí, přišla do naší obce
letošní první bouřka. V odpoledních hodinách slabá s několika
zahřměními a kapkami, ale kolem 19 velká s lijákem, který vše
lehce omyl od pylu, ale čarodějnému veselý moc nepomohl.
Bouřkové pranostiky - Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. Kam

se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou. Když se ozve v
dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom. Po bouřce v dubnu
připadají mrazíky. V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka
mrholívá.

INFO „ČERNÉ ÚDOLÍ“
Železný Brod –Dne 29.4.2009 v dopoledních hodinách, na silnici I/10 v úseku za Železným Brodem
ve směru na Harrachov se
ve středu krátce před
polednem srazil nákladní
vůz s osobním. Dopravní
nehoda zcela zablokovala
průjezd. „Odklánějí nás s
autobusem někudy přes
Pelechov,“ sdělila
cestující autobusem
ČSAD. Na místo vyjeli
záchranáři ke zraněným,
ale také hasiči. Z kamionu
unikala nafta. „O zraněné
se postarali zdravotníci,
my jsme unikající
pohonné látky zasypali,“
informoval operační
důstojník jabloneckých hasičů Daniel Karban.
Policisté řídí dopravu v místech nehody už jedním jízdním
pruhem. „Zraněny byly dvě osoby,“ doplnila jablonecká
policejní mluvčí Ludmila Knopová. Řidiče a spolujezdce z
osobního vozidla převezli do nemocnice. S omezením
dopravy se počítá až do pozdního odpoledne. „Na místo
musí přijet pro nákladní vůz odtah,“ vysvětlil operační
důstojník hasičů. Osobní vůz s pražskou SZP jel ve směru
od Brodu na Harrachov. "Pravděpodobně vlivem rychlosti
řidič nezvládl vůz a v pravotočivé zatáčce vyjel vlevo, kde
se střetl s protijedoucím litevským kamionem," sdělil v průběhu vyšetřování šéf jabloneckého Dopravního
inspektorátu Jaroslav Jeřábek s tím, že nehoda je dále v šetření. www.jabloneckydeník.cz
POLICIE ČR: Ve středu 29.4.2009 v 11,20 hodin došlo na silnici I/10 vedoucí ze Železného Brodu (pod Pyrámem)
k dopravní nehodě osobního a nákladního vozu. Ve směru od Železného Brodu jel řidič s vozidlem Ford Mondeo. V
důsledku nepřiměřené rychlosti vyjel smykem do protisměru a narazil do protijedoucího nákladního vozidla s
návěsem. Při nehodě došlo k lehkému zranění řidiče osobního vozu a na vyšetření do nemocnice byl odvezen i
jeho spolujezdec, který však neutrpěl zranění. Vzniklá škoda byla vyčíslena na částku 220 000 Kč. Zpočátku byla
silnice úplně uzavřena. Po určité době došlo k řízení dopravy kyvadlově a k odstraňování následků nehody.
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ZAHÁJENÍ MOTORKÁŘSKÉ SEZÓNY
– VYJÍŽĎKA HARLEY DAVIDSON –
SMRŽOVKA
V sobotu 2. 5.2009 proběhlo zahájení
motorkářské sezóny – vyjížďka Harley
Davidson – Smržovka. Všichni měli
naleštěné své miláčky a přijeli zahájit
sezonu 2009 v hojném počtu. Letos byla
naplánovaná vyjížďka nádhernou
krajinou.
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ZE SVĚTA

SOUŠ - Krajský úřad
Libereckého kraje,
Povodí Labe, a.s,
Policie České republiky
a Krajská správa silnic
Libereckého kraje
rozhodly o otevření
provozu na silnici
II/290 Souš – Smědava. Podle ředitele Povodí Labe
s.p., závod Jablonec nad Nisou, Jaroslava Jarouška
se průjezd oficiálně otevřel 29. dubna ve 12 hodin.
Poslední nesjízdný úsek (cca. 350m) byl protažen,
takže je silnice již průjezdná.

KRÁSNÁ - Lidé díky
veřejné sbírce a
charitativní edici
nápoje mohou přispět
k záchraně léčivé
studánky. Za letošní cíl
si organizátoři veřejné
sbírky Zachraňme Kittelovsko vytyčili opravu
studánky sv. Josefa na Krásné, jejíž vodu používal k
léčení věhlasný doktor Kittel. K její záchraně
potřebují přibližně půl milionu korun.
„K rekonstrukci samotné studánky potřebujeme sto
tisíc korun, zbylých čtyři sta tisíc by mělo sloužit k
úpravě přilehlé cesty a komunikací,“ popsal
organizátor sbírky Jan Vokurka ze společnosti Kitl,
který vysvětluje i důvod rekonstrukce. „Voda nemá
odtok a vsakuje se pod přilehlý kostel a okolní
stavby. Další důvod je ten, že pramen je tak volně
přístupný, že jej lze lehce znečistit,“ popsal Vokurka
hlavní problémy. Kromě příspěvku do veřejné sbírky
mohou lidé od 1. května podpořit opravu studánky
také prostřednictvím charitativní akce. „Jedná se o
limitovanou edici tří set kusů nápoje Kitl Šláftruňk a
Kitl Životabudič. Celá částka za jejich zakoupení,
tedy 149 korun, poputuje do kasičky na opravu
studánky,“ zmínil Vokurka s tím, že lidé mohou za
láhev zaplatit i více. Zajímavostí jistě také je, že
sbírku podpořili jablonečtí umělci. „Třináct studentů
vytvořilo více jak osmnáct návrhů, jak ztvárnit
Kittelovsko na etiketě,“ informoval ředitel Střední
uměleckoprůmyslové školy v Jablonci Jiří Dostál.
Etikety medicinálního vína i sirupu tak zdobí kresby
nejen od studentů místní umělecké školy, ale také
jejího ředitele Jiřího Dostála a již zesnulého
jabloneckého patriota Josefa Scheybala, který sbírce
darovala jeho žena. Slavnostní křest limitované
edice proběhl v pátek 1. května na Májové pouti v
obci Krásná, kde návštěvníci měli mít jako první
možnost výrobky z charitativní edice zakoupit.
Veřejná sbírka na obnovu historického areálu
Kittelovsko v loňském roce vynesla čtyřicet tisíc
korun. Z této částky se dvacet sedm tisíc použilo na
zřízení naučné poznávací stezky po areálu. Naučná
stezka obsahuje pět zastavení s informačními
tabulemi. Ty jsou rozmístěny mezi Kittelovým
domem „Burk“ a kostelem sv. Josefa.

Návštěvníci se dozví informace o životě doktora
Kittela, o pověstech, které o něm dodnes kolují,
jakož i o památkách a jejich postupné rekonstrukci.
Po celém Libereckém kraji je rozmístěno deset
kasiček veřejné sbírky. „Sběrná místa máme
například na Šámalově chatě, na městském úřadu v
Jablonci nebo v Tanvaldě,“ upřesnil Jan Vokurka.
Současně v areálu Kittelovsko probíhají opravy na
rekonstrukci Kittelova domu. Na jeho dokončení
žádá obec peníze z Regionálních operačních
programů. „Pokud půjde vše tak, jak má, jeho
dokončení plánujeme v roce 2011,“ uvedl starosta
Pěnčína Milan Špika.
Obec Pěnčín již na záchranu Kittelova domu
proinvestovala řádově třináct milionů korun. „Na
jeho dokončení je třeba milionů dvacet čtyři,“ dodal
Milan Špika.
SNĚŽKA - Už jen
několik týdnů mohou
návštěvníci nejvyššího
českého vrcholu spatřit
starou poštovnu. Malý
srub, který má na
Sněžce adresu více než
150 let, bude z
rozhodnutí Správy KRNAP do konce června zbourán.
Unikátní objekt však ze světa nezmizí. Jeho novým
majitelem se má stát Tomáš Trnka, který se
rozhodl, že poštovnu padnout nenechá a společně s
českými a polskými filatelisty vymyslel plán na
záchranu roubenky. Navzdory ekonomické krizi se
rozhodl objekt koupit a přestěhovat na nové místo.
K rozebrání starého srubu má podle plánu dojít v
červenci. Pak bude přemístěn na Javorovou skálu,
do pomezí středních a jižních Čech. Novým
domovem poštovny se stane křižovatka turistických,
cyklistických a v zimě i běžkařských tratí v těsné
blízkosti areálu Monínec, v oblasti zvané Český
Merán. „Několik měsíců jsem sledoval snahu
původní majitelky Jaroslavy Skrbkové starou
poštovnu prodat. Bylo mi líto, že se historický objekt
musí ze Sněžky přestěhovat a přemýšlel jsem, kde a
s jakým účelem by mohl najít nový domov. Později
jsem pochopil, že skutečně může dojít k úplné
likvidaci boudy. A tak se začal rodit plán na
záchranu. Roubenku na Javorové skále chceme
otevřít na konci léta. Měla by sloužit jako poštovna,
muzeum i občerstvovací stanice pro všechny, kteří
tam najdou cestu,“ podotkl v tiskové zprávě
předané médiím budoucí majitel poštovny Tomáš
Trnka. Záměry svého nástupce Jaroslava Skrbková
vítá. „Jsem šťastná doslova jako blecha, že stará
poštovna najde své místo na slunci. Určitě se do
jejího nového působiště pojedu podívat,“
komentovala včera dosavadní majitelka objektu.
Poštovna byla vystavěna pravděpodobně v polovině
19. století. První zmínky o domku pocházejí však až
z 2. 7. 1875, kdy sem byla umístěna c.k. rakouská
telegrafní stanice.
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TURNOV - Příjezdem
zvláštního výletního
vlaku taženého parní
lokomotivou řady 475
zvanou Šlechtična na
turnovské nádraží
vyvrcholily v pátek 1.
května oslavy 150.
výročí zprovoznění posledního úseku Pardubicko –
liberecké dráhy z Turnova do Liberce. Šlechtična je
považována za jednu z nejkrásnějších parních
lokomotiv, do Turnova přijela z Prahy s téměř
hodinovým zpožděním, přesto na ni čekalo přes tisíc
lidí. Před ní se na turnovském nádraží minuly ještě
parní lokomotivy řady 423 a 750. Vlak tažený
Šlechtičnou pokračoval až do Pardubic, kde má
dráha kilometr nula, tedy začátek. Tolik parních
lokomotiv bylo v Turnově k vidění naposledy roku
1981, kdy dráhy ukončily parní provoz.
HELPÍK - JABLONEC N. N. - Krajské kolo
Helpíkova poháru proběhne již ve čtvrtek okolo
vodní nádrže Mšeno.
Posádky, které tvoří
žáci pátých tříd
základních škol
Libereckého kraje, si
prověří své zdravotnické
dovednosti v soutěži o
Helpíkův pohár. Tentokrát již ne
jak bylo zvykem v obci
Rádlo. Krajské kolo soutěže
letos přesunuli do Jablonce na
první přehradu. Ředitel Základní
školy Rádlo Miroslav Hradecký
uvedl, že hlavní důvod
přemístění této akce je, že město Jablonec dává
větší možnost prezentace v atraktivních podmínkách
pro tuto soutěž. „Občanské sdružení Helpík s
přesunem přibližně třiceti posádek z Libereckého
kraje souhlasilo i proto, že Jablonec je i lépe
dostupný,“ zmínil Miroslav Hradecký s tím, že záštitu
nad krajským kolem převzala Základní škola Rádlo a
Zásada, jakožto vítězové celostátního finále o
Helpíkův pohár. Děti si již tento čtvrtek vyzkoušejí v
okolí první jablonecké přehrady nejen jak si počínat
při ošetření epileptického záchvatu, při otravě
chemikáliemi, bezvědomí, interního krvácení, ale
také nejprve budou muset správně určit diagnózu.
„Správné určení diagnózy dětem někdy činí potíže,“
potvrdil školitel žáků z Masarykovy základní školy
Zásada Miroslav Gorčík, který zároveň uvedl, že
zásadská tříčlenná posádka se umístila na třetím
místě soutěže Učíme se bezpečně žít, která se
konala minulé pondělí v Polsku. „Rádelští se umístili
na místě druhém,“ doplnil ředitel rádelské Základní
školy. Dále upozornil, že se jako jediné dvě školy z
České republiky mohly zúčastnit pouze v
mezinárodní části soutěže, která je zaměřená na
poskytování první pomoci. Rádelská škola již od
minulého roku spolupracuje s polskou základní
školou. Předávají si navzájem informace a zjišťují
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tím rozdíly v metodice výuky.
„Od února se setkáváme s polskými pedagogy a
školiteli a předáváme si zkušenosti výuky
poskytování první pomoci a připravujeme také to,
aby se děti mohly účastnit polských soutěží a
naopak,“ vysvětlil Hradecký. V rámci tohoto projektu
dorazí na krajské kolo Helpíkova poháru také dvě
dvoučlenné posádky z Polska. Společně s nimi si
akci nenechají ujít tři polští hosté, kteří organizují
soutěž Učíme se bezpečně žít. Jako každý rok na
Helpíkově poháru nebudou chybět jednotlivé složky
Integrovaného záchranného systému a překvapením
bude nesoutěžní vložená disciplína.

TURNOV - Kopie nejvýznamnějších českých šperků,
svatováclavských korunovačních klenotů, budou
moci Turnované na vlastní oči vidět na přelomu
května a června v Muzeu Českého ráje Turnov.
Kopie svatováclavské koruny, říšského jablka a
žezla, které v šedesátých a sedmdesátých letech
minulého století vyrobil tým turnovských
šperkařských umělců, budou poprvé vystaveny pro
veřejnost během Muzejní noci 26. května. Ačkoli se
jedná o kopie, mohou se lidé rozloučit s představou,
že by si je osahali. „Hodnota originálů uložených na
Pražském hradě je dnes nevyčíslitelná, samotné
kopie jsou pojištěné na tři miliony korun, proto je
budeme vystavovat ve speciální pancéřované
vitríně,“ sdělila ředitelka muzea Vladimíra
Jakouběová. Spolu se svatováclavskými klenoty
muzeum vystaví kopie dalších evropských šperků:
koruny Pražského Jezulátka a čelní desku císařské
koruny, jejíž kopii vytvořil během uplynulého roku
turnovský šperkař Jiří Urban. „Jedná se o šperky,
které vznikly v Turnově a svědčí o jedinečném
mistrovství zdejších zlatníků a kamenářů,“ doplnila
Jakouběová. Vernisáž třítýdenní výstavy klenotů
proběhne v úterý 26. května odpoledne a její
součástí bude beseda s žijícími tvůrci kopií Jiřím
Beldou, Jaroslavem Prášilem a Václavem Žatečkou.
Besedu doplní promítání archivního filmu o vzniku
šperků.
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KULTURA
ČESKÝ RÁJ JAK HO MOŽNÁ NEZNÁTE
4.4.2009 - 23.7.2009 - Jak už sám název napovídá,
výstava bude věnována Českému Ráji, především
Maloskalsku. Fotografie návštěvníkům poskytnou
zajímavé pohledy na krajinu i památky například ze
skalních vyhlídek či přímo z ptačí perspektivy.
Vstupné na výstavu je 5,- Kč. V ceně vstupného je
výroční turistická vizitka vydaná k příležitosti konání
této výstavy. Zřícenina hradu Vranov - Pantheon
OBSIDIÁNOVÝ ŠPERK
5.5.2009 - 25.6.2009 - Výstava soutěže šperků s
použitím místní suroviny obsidiánu. Historie použití
obsidiánu od doby kamené po dnešek a seznámení
se samotným materiálem. Galerie Granát, Turnov
HAŠKOVA VELOCIPIÁDA
8.5.2009 - 9. ročník exhibiční jízdy historických
velocipédů a jízdních kol. Místo konání: Všeň
KVĚTINOVÝ DEN
8.5.2009 - Květnový den plný květin, které si sami
vyrobíte, vykouzlí úsměv na vašich tvářích. Místo
konání: Radvánovice - areál Šťastná země v
Radvánovicích u Turnova.
TEMPLÁŘI, ANEB TAJEMSTVÍ A STŘEDOVĚK
9.5.2009 - V každou celou hodinu uvidíte souboje
Templářských rytířů, v 11, 14 a 16 hodin proběhne
soud s hříšníky a na odsouzených ukázky práva
útrpného. Čeká vás dobový jarmark, orientální
tanečnice ISIS, výklad Tarotu od Dany Marie
Mytaky, pohádkový program pro děti a další
zajímavosti. Mediálním partnerem je Rádio Černá
Hora, dalšími partnery Novopacké pivo a Jatky
Lomnice. Místo konání: Hrad a zámek Staré Hrady
u Jičína
STŘÍHÁNÍ OVCÍ 2009
9.5.2009 - Uvidíte stříhání ovcí a třídění vlny, různé
druhy kolovrátků a předení na nich, ovečky,
jehňata, kozy. Budete si moci zkusit česání vlny a
předení na kolovrátku a nakoupit výrobky z ovčí
vlny, mošty z Moštovny Lažany, dobré sýry z farmy
Tompeli v Huntířově a kozí sýry a masné výrobky
Kozí farmy Pěnčín. Místo konání: Pension Ort
VALEČOVSKÁ SLAVNOST na zahájení hlavní
turistické sezóny - 9.5.2009 od 14:00
Hudba, divadlo, šerm. Místo konání: Zřícenina
hradu Valečov
D.I.S.C.O. Bozkov
9.5.2009 od 21:00 - Diskotéka jBALYHO&PEŤÁKAdj. Bozkov – sokolovna od 21
hodin. Místo konání: Bozkov

KVĚTNOVÉ UDÁLOSTI
06.05.2009 - 64. výročí osvobození Československa.
Pietní akt na železnobrodském hřbitově se bude
konat ve středu 6. května 2009. Při vzpomínkovém
aktu, který zahájí v 15:00 hodin na místním hřbitově
představitelé města společně se členy ZO Českého
svazu bojovníků za svobodu, bude uctěna minutou
ticha památka všech obětí války. Od 14:30 hodin
zde zahraje dechová hudba Broďanka. Poté budou
položeny květiny v budově „B“ radnice na náměstí
3. května u pamětní desky zdejšího učitele pana
Františka Balatky, který padl za vlast dne 17. února
1945.
OHŇOSTROJ NA STAVIDLECH
Stavidla - 07.05.2009
Tradičním ohňostrojem na stavidlech v Železném
Brodě si ve čtvrtek 7. května 2009. připomeneme
64. výročí osvobození Československa. Od 19:00
hodin nám čekání na setmění zpříjemní dechová
hudba Broďanka. Přijďte se podívat!
LÍŠENSKÉ POCHODY ČESKÝM RÁJEM - 39.
Ročník, sobota 6.6.2009
NOVOVESKÝ POHÁR
10.5.2009 od 9:30 - Soutěž v crosscountry, přírodní
skoky. Místo konání: u rozhledny Nisanka,
Pořadatel: Jezdecký klub „Pohoda Kynast“
W. N. RASKO / J. SLANGEN / D. BELIËN
28.4.2009 - 22.5.2009 Výstava tří mladých
zahraničních výtvarníků, kteří studují na
železnobrodské sklářské škole nebo s ní
spolupracují. Vernisáž proběhne v úterý 28. 4. 2009
od 17 hodin. Místo konání: Městská galerie My
Jablonec nad Nisou
MUCHOVMAN 2009
Datum konání: 16.5.2009 Osada Zbytky - Městys
Zásada - Hospoda Ve Vrších. Zveme Vás na další
ročník štafetového závodu závodu družstev a
jednotlivců Muchovman 2009. Závod se koná v
sobotu 16.5.2009 ve Zbytkách v areálu „Hospody ve
Vrších “. Prezentace družstev i jednotlivců je ve
Zbytkách v Hospodě ve Vrších v pátek 15.5. od
18:00 do 20:00 hodin nebo v sobotu, v den startu
od 7:30 do 8:30 hod, týmy možno až do 9:30 hod.
Start samotného závodu je v 9:30 hodin. Pozor lezci startují z křižovatky značených cest cca 400
metrů pod Čertovými skalami. Více na
www.muchovman.net
EUROVANDR 2009
třemi státy Evropy - v sobotu 9.května 2009 se koná
již 13.ročník oblíbeného pochodu. Start je v Ostritz
od 9:00. hodin. Doprava z Frýdlantu autobusem na
Andělku. Více na: http://www.pencin.cz
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ČERNÁ KRONIKA
Ve středu 29.4.2009 v 21,15 hodin byl na Smržovce
hlídkou Obvodního oddělení Smržovka zastaven 58letý muž řídící vozidlo Š Felicia. Muž zastavil
uprostřed komunikace, vystoupil z vozidla, otevřel
víko motoru a více nebyl schopen učinit. Při příjezdu
hlídky muž nebyl schopen komunikovat. Byl vyzván
k provedení dechové zkoušky. Přístroj Drager muži
naměřil hodnotu 3,63 g/kg alkoholu v dechu. Muži
byl na místě odebrán řidičský průkaz. V současné
době čelí ve Zkráceném přípravném řízení podezření
ze spáchání trestného činu Ohrožení pod vlivem
návykové látky, za což může být potrestán odnětím
svobody v trvání až jeden rok.
Z trestného činu Krádeže a Neoprávněného užívání
cizí věci byl včera obviněn 53-letý muž z Lučan n.N.
Muž odcizil z areálu jedné jablonecké firmy
motorové vozidlo značky Multicar. Do areálu vnikl
v polovině měsíce dubna po překonání pletiva
chránícího areál. Vozidlo odcizil údajně né
s úmyslem prodat jej, ale pouze povozit se. Policisté
po vozidle pátrali, až jej nalezli odstavené u areálu
jiné firmy o několik kilometrů dále. Muž za své
počínání může být nyní potrestán odnětím svobody
v trvání až dva roky.
Nákladní automobil Iveco se speciální hydraulickou
rukou odcizil neznámý pachatel v průběhu noci ze
soboty na neděli na Jistebsku. Pachatel překonal
zámky u brány objektu a následně i vrat garáže, kde
bylo nákladní vozidlo zaparkováno. Kromě
nákladního vozidla zloděj odcizil z vedlejší garáže i
samojízdný pracovní stroj s vrtacím zařízením.
Policie začala okamžitě po odcizených věcech pátrat,
prozatím však bezúspěšně. Nalézt nákladní
automobil a pracovní stroj v hodnotě 3 000 000 Kč,
se prozatím nepodařilo.
Velice podivné vozidlo zastavili policisté v Belgické
ulici v Jablonci n.N. v neděli 3.5.2009 v 17,20 hodin.
Jednalo se o vozidlo Š Favorit bez registračních
značek. Následně policisté zjistili, že nejenže vozidlo
není nikde evidováno, ale řidič není ani vlastníkem
řidičského oprávnění. S mužem bylo započato
Zkrácené přípravné řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu Řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění, za což může být potrestán
odnětím svobody v trvání až jeden rok.
Neznámý pachatel zneužil u rekreační chaty na
Horním Polubném stáří oken. Pravděpodobně
vikláním oken dosáhl toho, že kličky oken povolily a
on měl volný přístup do chaty. Z chaty odcizil větší
množství lyžařského vybavení, lyžařské oděvy a hifi
věž. Celkově způsobená škoda je značná a
představuje částku 150 000 Kč.

Octávia odcizil všechny čtyři kusy kol s
pneumatikami a poklicemi. Firmě vlastnící vozidla
vznikla škoda ve výši 8 000 Kč.
V neděli 3.5.2009 v době mezi 3,00 a 6,00 hodin
poškodil neznámý pachatel v Rychnově u Jablonce
n.N. střechu autoopravny. Z jedné strany střechy
odtrhl vlnitý plech o délce 7 metrů. Při tomto
poškodil zateplení střechy a střešní rošty, takže
celkově způsobená hmotná škoda se vyšplhala až na
částku 50 000 Kč.
V neděli 3. Května, za jízdy začal hořet osobní vůz
zn. Peugeot 206 v neděli odpoledne v Přepeřích na
Turnovsku. Turnovští profesionální hasiči k místu
požáru vyrazili s rychlým zásahovým vozem a
cisternou. Vůz, který byl při příjezdu hasičů celý v
plamenech, se podařilo uhasit dvěmi vysokotlakými
proudy vody. Řidič neutrpěl žádné zranění.
Pravděpodobně technická závada na elektroinstalaci
vozu způsobila škodu ve výši 125 tisíc korun.
V pátek 1. května 2009 v 9:30 hodin byl ohlášen
požár bývalé skládky v ulici Na Rovném v Semilech.
Hasiči na místě nalezli hořící větve a křoví. Protože
se požár rozšířil na plochu 100 x 200 metrů, byly na
místo povolány 2 profesionální a dalších 6
dobrovolných jednotek požární ochrany s 11
cisternovými vozy. Hasiči se soustředili na ochranu
okolí. Stanoviště pro čerpání vody zřídili hasiči na
řece Jizeře v Semilech, odkud cisterny dopravovaly
vodu kyvadlově na místo požáru. Požár se podařilo
uhasit šesti vodními proudy v půl jedné odpoledne.
Pak byli na místě ponecháni semilští dobrovolní
hasiči, kteří dohlíželi na místo požáru ještě několik
hodin. O požáru skládky informovalo operační
středisko hasičů zástupce města Semily i Českou
inspekci životního prostředí.
V areálu jedné firmy na Smržovce odcizil neznámý
pachatel v průběhu noci 100 litrů motorové nafty.
Pachatel u zaparkovaného nákladního vozidla MAN
provrtal palivovou nádrž a naftu vypustil.
Poškozením nádrže a krádeží paliva vznikla firmě
škoda ve výši 23 000 Kč.
Motorové vozidlo Škoda Fabia odcizil ve Vyskři na
Turnovsku pachatel, který se svým jednáním
dopustil trestného činu neoprávněného užívání cizí
věci. Škoda, kterou pachatel způsobil je ve výši
kolem 180 000 Kč. K uvedenému došlo dne
3.5.2009. Poškozeným je 32 letý majitel.

V průběhu noci ze soboty na neděli řádil na Horním
Polubném zloděj. Ze zaparkovaného vozidla Š
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SPORT
VYSKEŘ - Tisíce lidí, stovky starých traktorů, výstava nové zemědělské techniky a burácející motory. Tak
vypadala sobota na Vyskři, kde se konal třetí ročník FUCHS OIL závodů traktorů do vrchu. Akce, která začínala o
dvou stovkách lidí, je nyní celokrajskou událostí,
na níž chodí tisíce zájemců. „Původně jsme
udělali první závod z hecu před čtyřmi roky spíš
pro místní obyvatele. Teď už nám prakticky
nestačí současný prostor,“ řekl hlavní ředitel
závodu Jaroslav Zemánek. Nechyběly zde ani
kuriozity, například traktor z roku 1940 s
nízkootáčkovým motorem nebo naopak stroj,
který v sobě nese motor z BMW o síle 120 koní.
Soutěžící museli překonat dráhu dlouhou zhruba
jeden kilometr s bahnitým brodem i prudším
stoupáním. Některé stroje, poznamenané zubem
času, dokonce ani trasu neujely a bylo nutné je z
dráhy odstranit.

RADČICE - Fotbalisté Albrechtic poprvé v sezóně nesehráli mistrovské utkání, když na zápas do Radčic
nedorazily, neboť neměly potřebný počet hráčů ke hře. Utkání tak bude kontumováno a
Albrechtice dostanou pokutu. Vedoucí Plavy ztratily dva body v Jenišovicích, kde jen
remizovaly. Druhý J. Důl, který má zápas k dobru, tak může náskok mazat.
ROMA – DRŽKOV B 2:5 (2:2) – První poločas měl jak herně, tak i brankově vyrovnaný
průběh. V další části hry doplatili domácí na přílišné vyměňování názorů mezi sebou a měli
smůlu, že v několika případech je nepodržel ani brankář. Dva slepené góly v šestašedesáté
minutě rozhodly o zasloužené výhře držkovské rezervy. Branky: 15. Křepela, 39. Čonka 13.
a 81. Černý, 22. a 66. T. Prousek, 67. Pe. Prousek. Rozhodčí: Salač. ŽK: 3:1. Diváků: 40. Roma: R. Mika –
Červeňák, Pešta, P. Bílý, Gábor – Baranyai, Dunka, Křepela, I. Mika – T. Bílý, Čonka. Držkov B: Bouda – T.
Prousek, Kadeřábek, Polzer, Nikodým – Pe. Prousek, Polman, Pala, Brynda – Černý, Pa. Prousek
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POČASÍ
STŘEDA 6.5.

14 °C/2 °C

NEDĚLE 10.5.

24 °C/9 °C

ČTVRTEK 7.5.

20 °C/8 °C

PONDĚLÍ 11.5.

22 °C/10 °C

PÁTEK

22 °C/8 °C

ÚTERÝ 12.5.

20 °C/10 °C

22 °C/9 °C

STŘEDA 13.5.

18 °C/9 °C

8.5.

SOBOTA 9.5.

Měsíční předpověď ČHMÚ, která zahrnuje celý květen.
Bude teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný. Byla vydána nová dlouhodobá předpověď, která zahrnuje celý
květen. Měl by být teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný. Průměrné srážky se na území ČR budou
pohybovat mezi 56,1 mm a 79,8 mm se střední hodnotou v 69,6 mm. Ovšem jednotlivé dekády se mezi sebou
budou lišit. První dekáda, tj. období mezi 1. a 10.5. bude srážkově podprůměrná, druhá dekáda (od 11. do 20.5.)
bude srážkově průměrná a třetí dekáda (21. - 31.5.) srážkově podprůměrná. Průměrné teploty se budou
pohybovat mezi 12,7 a 13,5°C, střední hodnota bude v 12,9 °C. S tím, že první dekáda bude teplotně průměrná,
stejně jako druhá, ale dekáda třetí bude teplotně nadprůměrná.
Poměrně vysoké teploty a slunečné počasí se na nějakou dobu odmlčí - studená fronta s sebou přinese ochlazení
a srážky. Teplé a slunečné počasí posledních dnů skončí s tímto víkendem. Bude vystřídáno přeháňkami a
poklesem teplot spojeným s přechodem studené fronty. Proto bude začátek nového pracovního týdne ve znamení
nejvyšších denních teplot jen mezi 10 a 16 °C, nejnižších nočních teplot pak mezi 2 a 7 °C. Více bude i srážek, a
to až do čtvrtka. Díky tomu bude aspoň možné odvolat varování před nebezpečím sucha s možností požárů, které
bylo v platnosti již od počátku měsíce.

Květen
1945 –

Vlasovci v Loužnici
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6. května
2009

PRANOSTIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na mokrý květen přichází suchý
červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol
milovníkem.
Suchý květen - mokrý červen.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu
zřídka mrholívá.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude
suché léto.
Bujný květ - plný úl.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz
sena stojí; ale o svatém Jáně ani za
vodu džbáně.

není. Déšť, jejž Mamert, Pankrác (12.
5), Servác kuje, rád se v celém létě
opakuje.

•
•
•
•
•
•

13.5.
•
•

11.5.
•
•

O svatém Mamertu zima je po čmertu.
Déšť na svatého Mamerta přináší
soužení, neboť v němi nic dobrého

12.5.
Pankrác a Urban bez deště – hojnost
vína.
Pankrácova nepohoda – vinohradům
výhoda.
Na Pankráce, na Urbana (25. 5.) suchý
den – urodí se víno, hustý bude len.
Pan Serboni pálí stromy.
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži,
spalují mrazem ovoce i růži.

•

•

Před Servácem není léta, po Serváci s
mrazy veta.
Před 13. dubnem máje nejsme
ubezpečeni stálého letního povětří;
po tomto dni ale není zapotřebí se
obávati vínu škodného mrazu.
Pan Serboni pálí stromy.
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži,
spalují mrazem ovoce i růži.

Květen 1945 – Vlasovci v Loužnici – Vlasovci: Příslušníci Ruské osvobozenecké armády (ROA)

generála A. A. Vlasova, kteří za
druhé světové války bojovali na
straně nacistického Německa. Proto
také mají na sobě německé
uniformy. ROA byla vytvořena
zejména z ruských zajatců, kteří se
rozhodli vystoupit proti sovětské
vládě. Vlasov byl zajat již na podzim
roku 1941, ale nejprve byl Němci
využíván pouze k propagačním
účelům. Teprve v listopadu 1944 byl
na konferenci emigrantských skupin
z území SSSR konané v Praze
ustaven Komitét pro osvobození
národů Ruska (KONR). Současně
byla založena ROA. Následně byly
vytvořeny dvě ruské dobrovolnické
divize, pouze jedna z nich však byla
plně vyzbrojena a dosáhla stavu
25000 mužů. Byla nasazena na východní frontě, v březnu 1945 bojovala na Odře. V dubnu byla převelena
z Polska do Čech. V době vypuknutí pražského květnového povstání se oddíly vlasovců nacházely poblíž Prahy
a 6.5. se zapojily do bojů na straně povstalců. Velitelé ROA přitom vyjednávali s Českou národní radou, od které
chtěli získat potvrzení o svém protiněmeckém ozbrojeném vystoupení. Po krachu jednání se vlasovci 8.5. stáhli
a odešli na západ ve snaze dostat se do amerického zajetí. Většina z nich však byla zajata Rudou armádou
a transportována do ruských táborů, velitelé (včetně Vlasova) byli popraveni. Při bojích v Praze padlo asi 300
vlasovců.
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KALENDÁRIUM

GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.
6.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Nikol Matěásková
7.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
8.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
12.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
12.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
12.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Ladik Hloušek - Šourek
Lada Špidlenová
Hana Urbánková
Vojta Rajtr
Zuzana Benadová Bažilová

•
•
•
•
•
•

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
7.5. 1833 – Johannes Brahms, německý hudební skladatel
8.5. 1877 – Vincenc Kramář, český historik umění, odborník na soudobé
moderní umění († 7. listopadu 1960)

9.5. 1945 – Tankové jednotky Rudé armády osvobodily koncentrační tábor Terezín a vstoupily
do Prahy.
11.5. 1366 – Anna Lucemburská, dcera Karla IV. a Alžběty Pomořanské († 7. června 1394)
12.5. 1743 – Marie Terezie byla v Praze korunována českou královnou, tzv. Korunovace na
usmířenou.
13.5. 1717 – Marie Terezie, uherská královna od roku 1741 a česká královna od roku 1743 (†
29. listopadu 1780)

PSÍ KALENDÁŘ:
květen 2009

Po

4
Penny
Falco
11
Arthur
Máša
18
Tara
Puf
25
Arif

Út

5
Cindy
Eda

St

6
Agila
Krista

Čt

7
Bendži
14
Atyr
Chita

Pá

So

Ne

1
Jonáš
Korina

2
Scotty

3
Šarik

8
Fatima
Ron

9
Jasper
Amina

10
Zak

15
Ebony
Lisbon

16
Riky

17
Karina

12
Bady
Rambo

13
Atos

19
Meggie
Aramis

20
Cite

21
Bára
Agáta

22
Arina
Puppy

23
Benita
Ciro

24
Bonny

26
Bastien

27
Alf

28
Daxi
Orchidea

29
Rasty
Žaneta

30
Pongo
Baryk

31
Denis
Puma
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HLEDÁNÍ PRAMENŮ

6. května
2009

LOUŽNICKÉ TRADICE

K hledání
pramenů
používáme
větévky
dubové,
jilmové nebo
lískové, za
zelena
uříznuté, s
neporušenou
kůrou a ve
tvaru
rozsochy (V).
Držíme ji
hrotem
vzhůru, oba
konce
dlaněmi ven
obrácenými,
lehce
ohýbajíce a
stlačujíce. Takto projdeme pomalu místem šetření.
Čas od času dupneme nohou, aniž bychom zvedli
patu od země, až se hůlka pohne. Kráčíme-li nad
vodou, hůlka se někdy stočí, jakoby se chtěla zlomit.
Proutkaření má velmi starou tradici. Mnoho senzibilů
(proutkařů) využívá své schopnosti k hledání
někoho, nebo něčeho, (geoanomálních zón, vody,
nerostů, atp.) Děje se tak pomocí kyvadla, pružiny,
proutku, vlaštovky, tzv. eldrátů atp.) To je poměrně
běžné - obtížnější je hledat bez přímého kontaktu
(zprostředkovaně). Obtížné je hledání
pohřešovaných osob, ukradených automobilů,
rozličných ztracených předmětů. Dá se říci, že
nejvíce provozovanou záležitostí je vyhledávání
podzemních vodních zdrojů. Zdá se však také, že je
to relativně nejsnadnější disciplina než všechny
vedle ní jmenované. Zdání však klame. Až tak
jednoduché to zase není. Ale o tom až někdy jindy.
Podívejme se nyní zpět, do historie lidstva,
proutkaření a virgule i když jenom útržkovitě a
takříkajíc na skok. V článku, určeném pro časopis, to
ani jinak nejde. Prvním spisovatelem, který
zaznamenal na sklonku 15.stol. zprávy o používání
proutku čarovného, byl známý alchymista,
benediktin, Basilius Valentinus. Ve své knize
Poslední testament vydané ve Štrasburku v roce
1651 a 1676 v kapitole 22-28 píše o sedmi druzích
prutů, lískových a jiných, řezaných v různých
postaveních hvězd dle astrologie, tedy pod
domnělými účinky hvězd a souhvězdí. Popisuje i
kovovou virguli v různých provedeních, vhodných
pro hledání různých druhů rud. Píše i o tom, s jakou
úctou nosili havíři proutek za pasem, anebo v
kapucích hornické hazuky. Odkud se vlastně vzal
název virgule? Z latinského středověkého slova

virgula (proutek). Připomínala se tak známá hůl
římského boha Mercuria a pod různými názvy pak i
čarovná moc proutku. A tak existoval virgula divina
(proutek věštebný), virgula metalloscopica (proutek
nalézající kovy), virgula mercurialis (proutek
Merkuriův). Pruty, nebo jinak řečeno proutkaření,
bylo ve Starém zákoně uznáno přijatelným pouze
tehdy, když bylo použito při práci pro Boha. Tehdy
měl proutek asi takový význam, jako dnes biskupská
hůl nebo kouzelná hůlka čaroděje. Katolická církev
všechny druhy věštění zakázala a proto bylo
proutkaření po mnoho let považováno za práci
ďábla. V roce 1690 byli studnaři dokonce vyloučeni
z církve a jejich "čarodějnická" činnost zakazována s
pohrůžkami od světské moci pro domnělé spolky s
ďáblem. Jedním z velkých bojovníků proti
proutkařům byl kanovník Le Brun z Grenoblu. Ten
tehdy vyhledal sedláka, tehdy proslulého proutkaře
Jakuba Aymara. A i když se přesvědčil o jeho
vynikajících výsledcích, prohlásil tyto za šalbu
satanovu. Toto zaslechla dívka jménem Olliva, která
rovněž uměla s proutkem zacházet. Dovedla prý za
pomoci proutku rozeznat v hromádce kostí lidské od
zvířecích a u lidských pak určit zda jde či nejde o
ostatky svatých. Zmínila se o tom Le Brunovi a
litovala při tom svého hříchu a Brunovi slíbila, že již
proutkařit nebude. Aby již neměla co do činění se
satanem, šla k Brunovi ke zpovědi a k přijímání těla
páně. Potom zkusili, zda má satan na ni ještě vliv.
Rozhodili po zahradě kousky kovů a dívka
procházela zahradu s proutkem. Ten se však ani
nepohnul. Položili před ní kusy kovu tak, aby je
viděla a proutek byl opět bez pohybu Přivedli ji ke
studni, kde se dříve (před zpovědí a přijímáním těla
páně) proutek skláněl a zase nic. Ani se nepohnul.
Kanovník i dívka byli přesvědčeni, že ďáblovu moc
zlomili. Samozřejmě, že nehybnost proutku byla
způsobena pochybovačností a pevnou důvěrou dívky
v Boží ochranu proti pohybům proutku, zaviněných
ďábelskou mocí. Dalším z řady církevních bojovníků
proti proutkaření se stal (později velmi známý),
Theophilus Albinus. Bylo to především díky jeho
knize ťDas entlarvete Idolum der WünschelruteŤ,
Dresden 1704. Kniha brojí především proti
Zeidlerově knize (Kurtze Verheidigung der
natürlichen Bewegung und rechten Gebrauchs der
Wünschelruthe, Frankfurt, Leipzig 1705) a obrázkům
v ní uvedených. Titulní list Albinovy knihy zobrazuje
spisovatele v okamžiku, kdy strhnul proutkařovu
škrabošku a pod ní se šklebí ďábelský obličej.
Proutkař se tak rázem mění ve lstivého ďábla, který
lidi šálí sliby, co zázračný proutek umí ukázat, či
uhodnout. Je zajímavé, že sám Martin Luther
prohlásil proutkaření za smrtelný hřích a dokonce ho
zahrnul do činností, které porušují první přikázání.
Zajímavé je to zejména proto, že Luther byl syn
horníka a musel si být velmi dobře vědom toho, že
havíři virguli běžně používali. V 16. století se
pravidelně využívalo virgulí v německých dolech.

15

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 16/2009

6. května
2009

LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

ELIXÍR VĚKU
2 g listu břízy bělokoré, 2 g proskurníku lékařského, 2 g listu podbělu lékařského, 2 g
plicníku lékařského, 2 g brutnáku lékařského, 2 g okvětních lístků z oranžových květů
měsíčku zahradního, 3 g anděliky lékařské, 3 g meduňky lékařské, 4 g puškvorce
obecného, 4 g zeměžluče hořké, 6 g kokošky pastuší tobolky, 6 g máty peprné (nebo
kadeřavé), 1/2 l 40% alkoholu. 40 g směsi macerovat asi 8 dní v alkoholu
(protřepávat). Scedit, dle potřeby přisladit cukerinem. Užívá se 0,25 dl denně, pak
organismu navrátí síly.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
ALOE VERA

Rostliny Aloe Vera jsou suchomilné až sukulentní tučnolisté rostliny
s masitými, často na okraji různě trnitě zubatými listy. V listech
některých druhů Aloe Vera jsou obsaženy sekreční buňky produkující
látky s léčivými účinky. Z listů Aloe Vera perfoliata se získává
mauricijské konopí. Jako ALOE označujeme také vlastní léčivou a
prospěšnou drogu ze šťavnatých listů některých druhů Aloe Vera s
purgativním a tonickým účinkem. Drogou je zde myšlena šťáva z
listů, míza nebo šťáva s různě vysokou příměsí mízy. Co léčí Aloe
Vera?
Hlavní léčivou složkou Aloe Vera je gel a šťáva z listů. Gel nebo
šťáva se používá buď sušená, konzervovaná nebo čerstvá, jež se u
nás aplikuje nejčastěji. Sušená šťáva se nazývá SABUR. Oficinální je
podle ČL 1997 aloe barbadoské, nazývané také někdy aloe pravé,
nebo moderně - aloe vera, zahuštěná a usušená šťáva z listů
(mateřská rostlina Aloe barbadensis, syn. Aloe vera LINNE, syn. Aloe
vulgaris LAMARCK, resp. jeho hybridů a kříženců) a aloe kapské (z
některých dalších druhů Aloe, zejména Aloe ferox. MILL., a jejich kříženců).
Aloe je amorfní droga s obsahem antrachinonů (podobně jako např. oddenek rebarbory).
V dnešní době se rozlišuje u některých druhů Aloe Vera mezi žlutočervenou mízou (aloe, latex, žlutá míza, droga
aloe), která obsahuje vyšší procento aloinu (alonin vyvolává u některých lidí kožní alergii a při vnitřním použití
průjem a silné dráždění střev a ledvin) a průhledným Aloe Vera gelem (označovaným někdy jako aloe vera nebo
"šťáva", která je ve skutečnosti jeho výtažkem), který se musí do 12 hodin stabilizovat.
Čerstvá šťáva se smíchá s lihem 70% v poměru 4:3 a vznikne ředění D0. Dále se ředí lihem 30% až do D2, D3 a
D4. Nejčastěji užíváme ředění D3 a D4, 3x denně 5 kapek, před jídlem. Prostředky takto vyrobené si zachovávají
především fytoncidní a obecně protizánětlivý charakter a užívají se především na veškeré kožní potíže. Vnitřní
užívání je vhodné při léčbě kožních problémů a spálenin kombinovat s vnějším použitím čerstvých listů aloe,
emulzí, normálních nebo homeopatických mastí s aloe nebo lihovodních roztoků aloe se sníženým obsahem
alkoholu.
Aloe Vera dokáže pronikat dermální vrstvou, a proto působí i zevnitř těla. Díky této vlastnosti hojí řezné rány,
spáleniny, oděrky a je schopna nahrazovat i tukové buňky kostí. Aloe Vera gel působí jako přírodní
čistič (obsahuje saponiny), prochází tkání díky přítomnosti ligninu. Pracuje jako anestetikum v
místech, kde je aplikován. Zmírňuje bolesti ve svalech, kloubních spojeních apod. Je baktericidní,
pokud je aplikován ve vysoké koncentraci po několik hodin v přímém kontaktu s bakteriemi. Dokáže
likvidovat virus a je fungicidní. Je proti-svědivý, redukuje krvácení, sráží teplotu zanícených částí
těla. Je protizánětlivý. Působí jako přírodní zvlhčovač, dodává vlhkost všem vrstvám kůže. Zvyšuje
normální buněčné množení, čímž urychluje regenerativní fázi hojivého procesu. Roztahuje kapiláry
(krevní cévy nejmenšího průměru), rozbíjí a stravuje mrtvou tkáň. Je výživný pro tělo a kůži,
poskytuje širokou škálu vitamínů, minerálů, sacharidů, enzymů a aminokyselin. Je velmi efektivní
při likvidaci virulentních druhů vaginálních trichomonád. Protože Aloe obsahuje velmi cenné
enzymy, aminokyseliny , minerály, vitamíny, rostlinné glykosidy a antrachinony, které pomáhají z
organizmu odplavovat toxické látky, proto je nejúčinnějším přírodním detoxikačním prostředkem 3.
tisíciletí.
Použití: zánětlivé stavy, žaludeční a dvanácterníkové vředy, poruchy střevní činnosti, poruchy
správného příjmu vitamínů a minerálů, nadýmání, zácpy a průjmy, syndrom přecitlivělého střeva,
vředy tračníku, potravinové alergie, atopický ekzém, jaterní problémy, poruchy látkové výměny,
snížení imunity, virové infekce, mykózy.
kožní problémy, Vnější použití: popáleniny, poranění u diabetiků, vysušená pokožka, lupy, akné,
Antibakteriální účinky: infekce ústní dutiny, svědění konečníku, artritida a revmatický zánět kloubů,
vysoký obsah polysacharidů zmírňuje zánětlivé stavy a vředy žaludku
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

BROKOLICOVÁ POLÉVKA
2 lžíce olivového oleje, 1 stroužek česneku, nasekaný, 3 jarní cibulky, nakrájené najemno,
1 lžíce sušeného tymiánu, 500 g mražené brokolice, 650 ml zeleninového vývaru
z kostky, 100 g nivy, rozdrobené na kousky, ½ chilli papričky, zbavené semínek a
nasekané (nemusí být), sůl a čerstvě mletý pepř podle chuti.
V hrnci rozehřejte na středním plameni olej, vhoďte česnek a asi minutu opékejte, až olej
získá česnekovou příchuť. Přisypte cibulku a smažte do změknutí. Přidejte tymián,
brokolici a asi minutu opékejte. Přilijte vývar, vsypte nivu, přiveďte k varu, zakryjte a pět
minut vařte na mírném plameni. Rozmixujte dohladka, ohřejte, dochuťte pepřem,
případně solí. Ozdobte chilli papričkou a podávejte.
ZAPEČENÝ PÓREK
8 menších pórků (jen bílá část), 8 plátků šunky, 100 g strouhaného sýra, 2 lžíce dijonské
hořčice, 6 lžic kysané smetany, sůl a pepř na dochucení.
Rozpalte troubu na 180 °C. Pórek povařte asi čtyři až pět minut v osolené vodě, až
zkřehne; nesmí se ale rozvařit. Slijte a hned zchlaďte ve studené vodě, aby dál neměkl, a
nechte okapat. Každý pórek obalte v plátku šunky a vzniklé balíčky naskládejte do
zapékací mísy. Sýr důkladně promíchejte s hořčicí a kysanou smetanou. Okořeňte a směsí přelijte pórky. Pečte
nezakryté, aby povrch lákavě zezlátl; trvá to čtvrt hodiny až dvacet minut.
SKVĚLÝ ŠPÍZ
500 g stehenních řízků, oregano, sůl a pepř, olivový olej na marinování a potírání, 200 g
uzeného bůčku, 1 cibule, rozebraná na plátky,
K podávání: 4 chlebové placky, 200 ml bílého jogurtu, ½ okurky, nastrouhané, česnek, sůl
a pepř na dochucení.
Kuřecí maso nakrájejte na drobné kostičky a aspoň na půl hodiny naložte do směsi oleje,
oregana, soli a pepře. Pak maso střídavě s kousky bůčku a plátky cibule napíchejte na špízy a deset až dvanáct
minut grilujte na uhlí nebo v troubě. Podávejte s chlebovými plackami a jogurtem, který jste smíchali s
nastrouhanou okurkou a dochutili. Grilování rozhodně se nemusíte omezovat jen na teplé počasí! Pokud
dostanete zálusk na cokoli z grilu, rozehřejte ten v troubě nebo rozpalte grilovací pánev. Grilování (rožnění) je
vedle smažení či opékání na pánvi základním způsobem, jak připravovat minutky. Výhodou je i fakt, že na něj
nepotřebujete mnoho tuku; často stačí jen marináda z naloženého masa.
VESNICKÝ SALÁT
4–6 větších, nejlépe různobarevných paprik, 2 cibule, nejlépe bílé sladké, 1 středně velká
okurka, 250 g sýra feta nebo balkánského sýra, několik lístků libečku - vopichu, 3 lžíce
extra panenského olivového oleje, případně sůl na dochucení, pečivo k podávání.
Papriky opláchněte, odstraňte jádřince, stopky a žebroví. Okurku opláchněte, ale
neloupejte. Nakrájejte papriky a okurku na kousky. Nemusí být příliš jemné, spíš naopak;
tenhle salát můžete podávat také jako lehký oběd, tak abyste měli ‚do čeho kousnout‘.
Cibuli oloupejte, odkrojte tuhý kousek s kořínky, rozkrájejte je vertikálně na osminy a ty
pak rozdělte na jednotlivé lupeny.
Papriky, okurku a cibuli promíchejte v míse, navrch položte sýr nakrájený na kousky, posypte lístky libečku (větší
natrhejte) a zakápněte olejem. Osolte, jen pokud je to skutečně potřeba. Jestliže salát podáváte k obědu, přidejte
k němu čerstvé pečivo, jímž můžete také vytřít všechnu voňavou šťávu.
SADAŘOVY TAŠTIČKY
balíček listového těsta, 3 jablka, oloupaná a nastrouhaná nebo velmi jemně nakrájená, krupicový
cukr na přislazení jablek, 1 lžička škrobu, máslo na potření, vanilkový cukr na posypání
Těsto vyválejte na plát silný asi tři milimetry, vykrájejte čtverce o hraně zhruba 15 cm (záleží
na velikosti formy v sendvičovači) a přepulte je. Jablka poduste asi ve třech lžících vody; můžete
to udělat v mikrovlnné troubě nebo v rendlíku na plotýnce. Až změknou, přilijte škrob
rozmíchaný ve dvou lžících vody a ještě krátce povařte, abyste získali kaši s případnými kousky
jablek. Podle potřeby doslaďte. Pláty těsta lehce potřete máslem. Položte je namazanou stranou dolů do
rozehřátého sendvičovače, doprostřed dejte lžíci rozvařených jablek a přikryjte dalším plátem těsta (namazanou
stranou nahoru). Pečte dozlatova a ještě teplé posypejte vanilkovým cukrem.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Sedím si na veřejném záchodě a dělám to co se tak
obvykle dělává. Najednou slyším odvedle: "Ahoj, ...
jak se ti daří?" Určitě nejsem člověk, který by
začínal rozhovory na WC, no ale nevím, jak mě to
napadlo, tak sem odpověděl: "Díky, daří se celkem
dobře" Ten vedle se zeptal: "A co děláš?" Co to je
za blbou otázku ? ....no ale odpovídám: "No, myslím
že to stejný jako ty." Chvíli je klid, když najednou
slyším další otázku: "Můžu přijít k tobě?" No tak to
už mi připadlo celkem dost, tak sem se snažil přijít
na to, jak ten hovor přátelsky ukončit, tak jen
říkám: "Ne, teď určitě ne, jsem dost
zaneprázdněný." A pak slyším, jak ten odvedle říká:
"Ty, poslouchej, zavolám ti později. Vedle sedí
nějaký blbec a pořád mi odpovídá ...."
Pohled uživatele: Vypnul se mi počítač. Volám
"ajťáka". Po mnoha urgencích přichází, těžce
vzdychne, něco si mumlá pod nos, asi desetkrát se
otáčí na mé židli, kopne do počítače a ten se zapíná.
Znovu si těžce povzdychne, stále mumlá a bez
pozdravu odchází. Je to prostě namyšlený blb.
Pohled správce IT: Zavolali mě k uživateli. Ten idiot
si myslí, že jsem tu snad jen kvůli němu. Zjišťuji, že
se pořád točil na židli, až se mu na ni namotal kabel
ze zásuvky. Tiše nadávám, odmotávám kabel,
odkopávám počítač co nejdál pod stůl, aby to zase
nenamotal, zapínám ho a on čumí, jako když
nadloube volovi. Je to prostě blb.
Paní rodí doma. Je u ní doktor a vypadne proud.
Musí zavolat pětiletého synka, aby svítil baterkou.
Porod se podaří, doktor plácne mimino po zadečku a
syn s očima navrch hlavy vyhrkne: "Správně! A
druhou přes hubu, neměl tam lízt!"
Močí spolu dva policajti. Jeden povídá: "Ty vole,
máš nějak mokrý kalhoty." Druhý: "Sakra, já zase
vyndal obušek!"
"Čau Fero, co děláš?" "Ale, nic." "A jak ti to jde?"
"Nic moc, velká konkurence."
Psychiatr sedí u sebe v ordinaci. Pacienti nechodí,
nikdo nevolá. Zkrátka nuda. V tom se otevřou dveře
a do nich vleze po čtyřech muž s drátem mezi zuby,
v rukou má zvláštní předměty a ještě za sebou po
chodbě něco táhne. Doktor na něj: "Óóó, kdopak se

nám to plazí na návštěvu? Není to snad maličký
hádek? Tak se doplaz a vítej, malý hádku, doktor ti
pomůže." Osoba na čtyřech však zakroutí
nesouhlasně hlavou. "Ááá, tak ty jsi tedy malá
želvička, která se sem vleče na slovíčko?"
Osoba na čtyřech opět nesouhlasně zakroutí hlavou.
"Tak kdopak tedy jsi? Že by snad malý červíček?"
Muž pustí z pusy drát a povídá: "Jděte do prdele,
doktore. Já jsem váš informatik a natahuju vám tu
síťový kabel."
Žena smaží volské oko, když v tom momentě do
kuchyně vtrhne muž a začne křičet: "POZOR !!!
POZOR !!! VÍC OLEJE !!! POTŘEBUJEME VÍC OLEJE
!!!! ... POZOR !!!! OTOČIT, OTOČIT, OTOČIT....
RYCHLE !!! POZOR !!! ZBLAZNILA SI SE ???
TEN OLEJ !!!! PROBOHA, SŮL !!!! NEZAPOMEŇ NA
SŮL !!!!" Žena už to nevydrží a úplně vynervovaná
sa ptá: Co tak řveš ?!? Myslíš si že neumím udělat
volské oko ????' Muž klidným hlasem odpoví:
To jen aby si měla představu jaké to je když mi
kecáš do řízení"
Blondýna v restauraci si přečetla jmenovku prsaté
číšnice a říká: "Liduška...pěkný, a jak jste
pojmenovala to druhý?"
Černovláska na pláži: "Mám plnou hlavu písku."
Blondýnka: "Zajimavé, mně se to dostalo jen do
vlasů."
Víte, proč dal Bůh blondýnkám o 2% vyšší IQ než
koním? Aby při přehlídkách nesraly na ulici!
Manželky by měly být jako bankovky. ??? Za jednu
čtyřicítku bychom měli dostat dvě dvacítky.
Pár ve středním věku na běžné prohlídce u lékaře.
Lékař po vyšetření manžela: "Vypadáte celkem v
pořádku, máte nějaký problém?" "No, nic vážného,
jen když se miluji se svou ženou, poprvé je vše v
pořádku, ale podruhé se velmi intenzivně potím a
to mě znepokojuje!" Lékař prohlídne ženu a povídá:
"Vypadáte zdravě, ale váš manžel si stěžoval na
silné pocení při druhém milování. Nevíte proč?"
Manželka: "Jasně, že vím. Poprvé je to v lednu a
podruhé v srpnu.."

MOUDRÁ VĚTA
V každém pravém muži je skryto dítě. To si chce hrát. - Pravý muž chce dvojí: nebezpečí a
hru. Proto touží po ženě, protože ona je tou nejnebezpečnější hračkou.
Friedrich Nietzsche
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 40. DÍL
BABIČKO, POVÍDEJ, JAKÉ TO BYLO, KDYŽ JSI BYLA MALÁ…………
Aneb jak se žilo v Loužnici od počátku osady do II. světové války

Domy v Loužnici:

popisné číslo: 3.
„NA VOBCI“ dřevěná budova s mlýnem a vodním kolem
s přístavbou brusírny a vodní turbínou. Stará budova v roce 1933
vyhořela a na stejném místě vystavěna nová. Majiteli „Vobce“ byla
již od pradávna rodina Havlova.
MLÝN „NA VOBCI“ - Další vodní mlýn v Loužnici je zvaný „Na
Vobci“ č.3.zvaný také Vobecký mlýn. Obecní grunt osady Loužnice
byl rozprodán mezi osadníky již v 17. Století. Jednu jeho část
koupil vlastník „Lídova statku“ pan Adamička. Podle gruntovního zápisu dalším majitelem byl Jan Jakoubě. Zápis
také udává, že na mlýnské usedlosti váznou každoročně úroky pro Václava Adamičku. V roce 1770 byl mlynářem
Antonín Ricter, který zemřel kolem roku 1773. Jeho manželka Kateřina je uváděna v letech 1782 – 84 v účetní
knize cechu mlynářského jako vdova, dlužná do cechovní pokladny 4 zlaté a 30 krejcarů.
Po Kateřině Richterové byl na mlýně mlynářem Josef Bouček, který 1. září 1807 prodal mlýn Václavu Dlabolovi. Při
prodeji mlýna si pan Bouček dal do kupní smlouvy i několik vyjímek pro svoji rodinu ( pro dceru Marii podíl 800
zlatých, pro manželku 200 zlatých. Pro starší dceru marii předkupní právo, pro Josefa Boučka a jeho manželku
„doživotní bytný a přírodní výměnek a právo volného příjezdu od Zásady). Václav Dlabola byl pravděpodobně
Boučkovým zetěm. O Dlabolovi se vyprávělo, že byl zámožným člověkem. A tak se prý jednou večer stalo, že
k němu do domu vtrhla banda maskovaných lupičů, přivázali ho za nohy ke stropu a nutili, aby prozradil kde má
uschované peníze. Když ho začali pálit loučí, v tom okamžiku však do světnice vtrhl mlynářův čeledín a s lupiči se
vypořádal. Brzy po této příhodě se Dlabola z Loužnice odstěhoval, protože se zde necítil bezpečně.
Václav Dlabola prodal mlýn 17. Května 1813 Augustinu Markovi ze Zásady. V roce 1818 tu mlynařil Augustinův
otec Jan Marek. Dne 24.září 1821 koupil mlýn i s pozemky a celou usedlostí Loužnický osadník František Havel.
František Havel byl syn Jiřího Havla, chalupníka v Loužnici č.20, a Anny, rozené Kubáčkové z Loužnice.
Jeho rodina se živila podomním obchodem se sklem a galanterií, který po celé Evropě tehdy provozovali mnozí
navarrští poddaní. Snažili se tak, velmi nebezpečným způsobem, získat obživu pro sebe i rodinu, neboť jejich
horská políčka byla plná kamene. Mnozí z nich našli v cizině smrt. František Havel se dne 22. Února 1819 oženil
s Karolínou, dcerou sedláka Josefa Kodejše z Loužnice č.30. Od roku 1807 byl vlastníkem otcovy chalupy a na
cestách si něco našetřil. A tak když byl k prodeji mlýn v jeho rodné vsi, neváhal a koupil jej. Z manželství
Františka a Karolíny Havlových se narodilo šest dětí. Mlynář františek zemřel v roce 1845 a jeho žena 1869.
Po rodičích převzal mlýn jejich nejstarší syn František, ten si vzal za manželku Barboru Patkovou, dceru sedláka
Josefa Patky. Mlynář František Havel a jeho žena Barbora měli čtyři děti. Mlýn byl však hodně zadlužený a v roce
1871 dán do exekuční dražby. Za nejvyšší podání 4 401 zlatých koupil mlýn syn František Havel. Dluhy však byly
splaceny teprve za několik let a Františku nejml. Byla mlýnská usedlost zaknihována.
Ve vodní knize semilské z roku 1874 je uvedeno: Voda na mlýn přichází od Kopaňského mlýna a sluje Kopańský
potok. Přichází přes pozemky sousedů loužnických do nádrže a odtamtud na mlýnské kolo na spodní vodu. Vodní
kolo má průměr 6 metrů, šíři 0,6 metrů a radikální hloubka korečků je 0,25 metrů.Vodní cejch zasazen roku 1878.
Právo náleží Františku Havlovi. František Havel, nejmladší, se oženil v roce 1871 s Františkou Klingerovou, ze
sousední obce Huti. Manželka Františka byla dcerou Josefa Klingra, majitele Brusírny skla. Měli spolu šest dětí.
František Havel provozoval mlynářskou živnost samostatně od svých 26 let po dalších 18.let.
Mezi lety 1885-88 přistavěl k mlýnu brusírnu skla, kterou také provozoval. V roce 1888 však František Havel
onemocněl a po roce dne 20.dubna 1889 zemřel se zanecháním poslední vůle. Mlýn odkázal manželce Františce a
děti dostaly každý 200 zlatých podílu. Po smrti Františka Havla na mlýně hospodařila manželka Františka až do
dne 22. Července 1930. Za ní se však přestalo mlít a
stavení sloužilo výhradně jako brusírna skla. Poslední
roky Františka Havlová dožila u své dcery Barbory,
provdané Pavlatové v Loužnici č.69, kde v roce 1931
zemřela.
Brusírnu skla v mlýně po ní provozoval její vnuk Josef
Havel. Ten jej však dne 27.července 1933 předal své
dceři Boženě. Dne 29.září 1933 stará roubená budova
mlýna vyhořela do základů. Budova byla však ještě
téhož roku vystavěna. K pohonu brusírny byla zřízena
namísto vodního kola Francisova turbína, dimenzovaná
na 100 litrů za vteřinu.

V roce 2009 zde bydlí paní Olga Tomíčková.
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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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