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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
17. / 2009
pro týden
13. 5. – 20. 5. 2009
pravidelně nepravidelný týdeník
z Loužnice a okolí

Z DOMOVA
OTEVÍRACÍ DOBA V KVĚTNU 2009 V HOSPŮDCE „NA ZÁDUŠÍ“
středa
13.5. OTEVŘENO
čtvrtek 14.5. OTEVŘENO
pátek
15.5. OTEVŘENO
sobota 16.5. ZAVŘENO - TRAKTŮRKY
neděle 17.5. ZAVŘENO
pondělí 18.5. ZAVŘENO
úterý
19.5. ZAVŘENO
středa
20.5. OTEVŘENO
čtvrtek 21.5. ZAVŘENO – SVATBA
pátek
22.5. ZAVŘENO – SVATBA
sobota 23.5. ZAVŘENO – SVATBA
neděle 24.5. OTEVŘENO

V neděli 10.5.2009 v ranních hodinách se manželům
Petře a Pavlovi Černým narodila dcera
SANDRA
Váží 3,2 kg a 49 cm.
Šťastným rodičům a sestřičce Simonce gratulujeme a
malou Sandru vítáme v naší obci!
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V LOUŽNICI MÁME NEJLEPŠÍ MLADÉ
ZÁCHRANÁŘE

V krajském kole soutěže mladých zdravotníků Helpíkův
pohár, která se letos konala již s mezinárodní účastí, zase
uspěli žáci ze ZŠ v Zásadě a další Loužničák – Lenka
Špidlenová. Jejíž družstvo páťáků vyhrálo, druhé bylo
osmé. Ze základní školy MZŠ Zásada jely dvě dvojice 1.
dvojice Lenka Špidlenová a Lucka Nývltová se umístily na
1.místě a 2. dvojice Tereza Hozdová a Natálie Linhartová se
umístily na krásném 8. místě. Je to úžasné. A kdybyste
viděli, co všechno ti malí žáčci dokážou. Většina dospělých
by se jim v poskytování první pomoci nevyrovnala. Tak
blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.
Zároveň děkujeme všem sponzorům, kteří již přispěli (nebo
se chystají přispět) na zajištění cesty našich "Helpíků" do Jeseníku. Do celostátního kola, které proběhne 30.
května v Jeseníku, postupují z pětatřiceti posádek čtyři. „Kromě třinácti škol z kraje se letošního krajského kola
zúčastnili také žáci z polské základní školy,“ informoval ředitel soutěže krajského kola Helpíkova poháru Tomáš
Stronček. Dále se Zásadskými se celostátního kola zúčastní dvě posádky ze ZŠ Rádlo a jedna posádka z polské
Jelení Hory.

ZLODĚJ JÍDLA
Už nevědí co ukrást? Ve středu 6.5.2009 nějaký pobuda ukradl z kartonážky v Loužnici, obědy, které
byly přivezeny v jídlonosičích – ešusy. Měl hlad? Nebo si obchází Loužnici a pozoruje, co by se kde
mohlo ukrást? Jisté je, že nejenom snědl někomu oběd, ale odcizil i ešus a ten v dnešní době není za
žádnou malou cenu.
VYDÁNÍ 1. OBČANSKÉHO PRŮKAZU PRO 15-LETÉ
Máte doma dítko, které brzy dovrší 15 let? Vzpomínáte, jak my jsme dostávali občanské
průkazy na Národním výboru s karafiátem a přihláškou do SSSM? Tak dnes je to úplně
jinak, musíte Vy jako rodiče zařídit svému dítěti nový občanský průkaz.
Ze zákona o občanských průkazech č. 328/1999 Sb., § 4, odst. 3:
„Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu zákonný zástupce nejdříve
60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.“
K
žádosti o občanský průkaz je nutno předložit kromě rodného listu, fotografie i doklad o státním
občanství (platný cestovní pas České republiky nebo osvědčení o státním občanství). Vzhledem k
tomu, že o státní občanství se žádá prostřednictvím Městského úřadu, který tuto žádost postupuje Krajskému
úřadu, doporučujeme dostavit se na oddělení občanských průkazů 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte.
K žádosti potřebujete: rodný list dítěte, oddací list nebo rodné listy rodičů nebo alespoň jednoho z
nich, doklad totožnosti přítomného zákonného zástupce. Bez dokladu o státním občanství není možno
žádost o první občanský průkaz podat.
MATEŘSKÁ ŠKOLKA
9 Vážení rodiče,
ve středu 13. 5. 2009 od 14,00 hod proběhne odpoledne, ve
kterém bychom Vám chtěli ukázat, co všechno umíme. Během
odpoledne se Vám představí (školáčci - II.oddělení) jako malí
"kids", "gurmáni" a "manažeři". Na naši prezentaci jsou zváni
rodiče, prarodiče, sourozenci a všichni, kdo mají zájem.
Těšíme se na Vaší návštěvu a ve středu nashledanou!
9 Vážení rodiče,
chtěli bychom Vám a vašim dětem nabídnout výlet na zámek
Sychrov. Sychrovský zámek nám ve svých prostorách nabízí
pohádku "Zlatovláska". Představení pro naší skupinu proběhne
v pátek 22. 5. 2009 od 14:30 hod. Doprava tentokrát vlastními
auty, v případě většího počtu zájemců lze objednat autobus.
Zájemci uveďte své jméno a počet vstupenek (přímo na webu nebo v MŠ).
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V sobotu 9.5.2009 proběhlo
v Železném Brodě setkání všech
milovníků jednostopých vozidel.
Po mši v kostele pan farář
požehnal všem strojům a pak se
kolona cca 100 motorek vydala
na spanilou jízdu, kterou
zahájila letošní moto sezonu.
Tak spoustu šťastných
kilometrů!!!
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ZE SVĚTA

od 7 hodin 17. Května 2009
CO MŮŽEŠ PRODAT NEZAHAZUJ,CO JSI ZAHODIL V
DRŽKOVĚ KOUPÍŠ.

TURNOVSKO - Radary na Turnovsku už zase
fotí neukázněné řidiče. Před všemi je umístěna
značka s obrázkem i upozorněním na měření
rychlosti, a tak je policisté mohou postihovat.
Řidičům kvůli nejasné podobě upozorňující
značky otrnulo a rychlost nedodržovali. Tomu
je teď konec. Potvrzují to slova vedoucího
turnovského dopravního odboru Pavla Vaňátka.
„Měření radarů odstartovalo včera ve chvíli,
kdy jsme tam dali značky,“ řekl. V provozu jsou
tedy všechny radary v Turnově a
Radvánovicích. Ve Ktové začne fungovat hned,
jak zde dokončí pokládku asfaltového povrchu.
Podle Vaňátka to bude v nejbližších dnech.
Policie fungování radarů vítá. Většině řidičů,
kteří věděli o vypnutých radarech, totiž značně
otrnulo, jak Krkonošskému deníku řekl velitel
turnovských strážníků Luboš Trucka: „Za dobu,
kdy byly radary vypnuté, jezdili řidiči čím dál
agresivněji,“ vysvětlil Trucka. Značky však
nejsou umístěny napevno. Jsou umístěné na
těžkých stojanech. „Jsou sice mobilní, ale jsou
zkonstruované tak, aby byly těžko
přenositelné, a tím pádem to komplikuje jejich
krádež,“ informoval místostarosta Turnova Aleš
Hozdecký. Radary sice nemohly nějakou dobu
fotit řidiče, i přesto byly ale chvílemi zapnuté
kvůli statistickým údajům. Tak se ukázalo, že
vozy jezdí čím dál rychleji „Kolem radaru u
nemocnice řidiči jezdí běžně osmdesátkou či
devadesátkou,“ řekl Trucka.
JABLONEC nad NISOU - Výběrové řízení na
pronájem nebytových prostor. Plavecký bazén
Jablonec nad Nisou, o.p.s. vypisuje výběrové
řízení na pronájem nebytových prostor - rychlé

občerstvení (bufet). Podrobnosti u ředitele
společnosti p. Musulise, tel.: 483 319 328,
ředitel@bazenjbc.cz. Písemné přihlášky
zasílejte na Plavecký bazén Jablonec nad Nisou
o.p.s., Svatopluka Čecha 4204, Jablonec nad
Nisou, 466 02. Ukončení řízení dne 17. 5.
2009.
JABLONECKO - Jablonecká policie prosí
občany o
pomoc při
pátrání po
pohřešované
nezletilé
dívce. Jedná
se o Hanu
Jakouběovou,
ročník narození 1994. Dívka bydlí v současné
době na Smržovce. K popisu její osoby policie
uvádí, že je 165 cm vysoké střední postavy,
má oválný obličej, černé krátké vlasy střižené
na mikádo, hnědozelené oči, na bradě a nose
má piercing – stříbrné pecičky, v uších větší
množství náušnic. Naposledy měla na sobě
modrou riflovou minisukni, růžové tílko a bílé
pantofle. Dívka byla viděna naposledy v sobotu
3. května 2009 ráno a od té doby se domů
nevrátila, ani o sobě nepodala žádnou zprávu.
Jakékoliv poznatky k pobytu dívky hlaste
prosím na linku 158 nebo na nejbližší policejní
služebnu.
ŽELEZNÝ BROD - Nakonec možná až na
podzim příštího roku se budou děti ze Základní
školy Obránců míru v Železném Brodě učit
v nových prostorách. Město sice usilovně
pracuje na projektu přestavby pavilonu
Základní školy Pelechovská, kam by se měla
čtyřicítka žáků přestěhovat, do příštího
školního roku se ale záměr zřejmě nestihne.
„Obávám se, že skutečně ne. Nechceme nic
uspěchat a nastěhovat děti do nepřipravených
prostor, tedy do jakéhosi polotovaru,“ uvedl
pro Deník starosta Železného Brodu Václav
Horáček. Otázkou navíc stále zůstává, jak se k
projektu postaví Liberecký kraj, který je
zřizovatelem ZŠ Obránců míru. Kraj chce školu
zrušit, protože podle statiků už je její budova
dožitá, a městu nabídl převod do jeho
vlastnictví. O to má město zájem, od kraje ale
bude potřebovat finanční výpomoc, a právě ta
bude otázkou dalších jednání.
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S bolestí v srdci Vám oznamujeme, že nás
opustil pan
MIROSLAV BĚLONOŽNÍK (63 let),
Velké Hamry
Poslední rozloučení proběhlo ve smuteční síni
Šumburk Tanvald v pondělí 11. 5.2009 ve
14.00

ale i pro rodiny, kde žije senior, který se chce
stýkat s jinými. Domovinka totiž slouží i jako
komunitní centrum, v němž klienti mohou
provádět drobné aktivity. Nemusí ale dělat
třeba vůbec nic, režim v Domovince je zcela
volný a závislý na vůli klienta. Domovinka v
Semilech bude fungovat pravděpodobně v
horním patře nedávno otevřeného stacionáře
pro mentálně postižené lidi v ulici Nad školami.
Ve hře je i současný Domov pro seniory v
Řekách, který momentálně není plně vytížen.
„Uvažujeme o tom, že bychom část Domova
pro seniory vyhradili pro účely Domovinky,“
řekl místostarosta Vladimír Šimek„Jde o dvě
podobné služby, které mohou fungovat pod
jednou střechou. Momentálně zjišťujeme, jaký
zájem o služby Domovinky by ze strany
seniorů a jejich rodin byl,“ vysvětlil semilský
místostarosta Vladimír Šimek. Domovinka,
neboli školka pro seniory, funguje již několik
let v Turnově v rámci budovy domova
důchodců v ulici 28. října. Podle vedoucí
turnovského odboru sociálních věcí Hany
Kocourové funguje zařízení tak perfektně, že
se z jiných měst do Turnova jezdí učit, jak má
správná Domovinka vypadat. „Podle našeho
vzoru budují Domovinky jinde. Klienty si
dokonce svážíme, v zařízení se o ně stará
vyškolený personál,“ uvedla Kocourová s tím,
že kapacita turnovské školky pro seniory je 16
lidí. V zimě bývá klientů více, v létě méně.
Domovinka funguje také v Liberci, kde nabízejí
klientům kromě zábavných aktivit, jako jsou
stolní hry nebo křížovky třeba masáže, koupele
a pedikúru.

SEMILY - Zajímavý projekt rozjíždějí
v Semilech. Do roku 2010 chce zdejší radnice
postavit takzvanou Domovinku, neboli školku
pro seniory. Půjde o jakýsi denní stacionář se
zaměřením na staré lidi. Jak se svěřila vedoucí
sociálního odboru města Semily Alena
Housová, pokud bude mezi lidmi o tuto službu
zájem, otevře se domovinka v září příštího
roku. Deníku dále popsala fungování tohoto
zařízení. „Jde o denní stacionář, kam rodina
odveze seniora, který nemůže doma zůstat
sám. Senior může v domovince provádět
aktivity, které ho budou bavit. V rámci dne
dostane najíst a může si odpočinout,“ popsala
Housová. Večer si klienta opět vyzvedne
rodina. Služba je tedy vhodná nejen pro
rodiny, v kterých je nesoběstačný důchodce,

KRKONOSE - Pstruzi mizí z řek v Krkonoších.
Ochranáři z Krkonošského národního parku
proto do řek vysadili dvacet tisíc plůdků
pstruha obecného. O úbytku speciálně pstruhů
obecných, potoční formy, hovoří nedávno
zveřejněné studie Světového fondu na ochranu
přírody. Mizí kvůli zvyšující se teplotě vody.
Park proto podporuje pstruha a minulý týden
jich vysadil dvacet tisíc do chovných rybníčků.
„Tyto váčkové plůdky pstruha z umělého
výtěru jsme zakoupili od rybářského svazu v
Jilemnici, který jich ve své líhni v Poniklé
produkuje ročně statisíce,“ řekl Drahný. Plůdky
ochranáři nevysadí rovnou do řek. Nejprve je
dají do chovných rybníčků. „Převezeme je do
dvou rybníčků. V chovných rybnících zůstanou
plůdky až do příštího jara. „Dorostou do
velikosti deseti až patnácti centimetrů. Pak je
vylovíme a budou vysazeny do krkonošských
potoků a bystřin,“ dodal.

Prodej stylové, prvorepublikové,
dvougenerační
vily v obci Zásada
Cena: 2 538 000
Kč, Poloha objektu:
samostatný
Druh objektu:
cihlová, Stav
objektu: dobrý́,
Počet podlaží v
objektu: 2, Typ domu: patrový, Zastavěná plocha:
165 m2, Plocha parcely: 863 m2
Prodej penzionu Samanta v H. Černé Studnici,
okres Jablonec
n.N.
Cena: 5 999 000 Kč
Zastavěná plocha:
193 m2, Počet
podlaží v domě: 2
Druh objektu:
smíšená, Stav
objektu: novostavba
Typ zařízení: Penzion, Ostatní: Garáž; Parkoviště
Umístění objektu: klidná část obce
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KULTURA
JOSEF CHAROUSEK - ZA KRÁSAMI DOMOVA
1.4.2009 - 25.5.2009 - Obrazy místního zlatníka a
malíře krajiny kolem Rovenska pod Troskami a
Kozákova. Místo konání: Galerie Granát, Turnov
VÝSTAVA - RENATA CIBULKOVÁ
8.5.2009 - 7.6.2009 - Výstava Renaty Cibulkové obrázky naivní malba, figurky zejména čarodějnic,
vodníci a jiné pohádkové bytosti...batikované
textilie, pletené věci, dekorace Výstava je doplněna
o obrazy Qido Valtera - krajiny, chalupy.. Vernisáž
se koná v sobotu 9.5. ve 14:00 v Bukvici
Místo konání: Galerie na Špejcharu
TURECKÝ POCHOD
13.5.2009 od 19:30 - 552. koncert Turnovských
hudebních večerů. Markéta Mazourová – marimba,
perkuse a Kateřina Stupková – saxofon přednesou
ojedinělé transkripce známých skladeb J.S. Bacha,
W.A. Mozarta, G. Bizeta či L. Bernsteina pro tuto
málo obvyklou skladbu nástrojů – bicí a saxofon.
Věříme, že tento hudebně atraktivní pořad přivede i
mladší posluchače. Vstupenky v předprodeji 90 Kč,
na místě za 100 Kč. Místo konání: Městské divadlo
Turnov
SOKOLNICKÉ UKÁZKY NA ZŘÍCENINĚ HRADU
TROSKY
1.5.2009 - 30.9.2009 - Hradní sokolník předvádí
ukázky chovu a výcviku dravců, možnost focení s
dravci. Termíny: květen, červen, září SO + NE,
červenec + srpen ÚT – NE. Místo konání: Zřícenina
hradu Trosky
MONKEY BUSINESS
16.5.2009 od 20:00 - Funkový nářez přiveze kapela
vedená Romanem Holým (klávesy). Další členové
jsou: Matthew Ruppert (zpěv), Tonya Graves
(zpěv), Olda Krejčoves (kytara), Pavel Mrázek
(basskytara), Marten Houdek (bisí), Andrew Brousek
(klávesy). Vstupenky v předprodeji za 290 Kč, na
místě 320 Kč. Místo konání: Kulturní centrum
Střelnice, Turnov
VZPOMÍNKA NA BOJ
16.5.2009 od 14:00 - Vzpomínka na boj v
Prachovském sedle před 143 lety. Ukázka z války
roku 1866. Místo konání Muzeum přírody na
Prachově. Místo konání: Muzeum přírody Českého
Ráje
PARNÍM VLAKEM NA POHÁDKOVÝ LES DO
ROVENSKA POD TROSKAMI
16.5.2009 - Jízda historickým parním vlakem z
Turnova do Rovenska pod Troskami a zpět. Pořádá

Klub přátel železnic Českého ráje,
web.telecom.cz/firmy/310/. Místo konání: Turnov
SVATOJÁNSKÁ POUŤ NA POUŠTI
16.5.2009 - Koncert, výstava, hry pro děti,
občerstvení. Místo konání: Železný Brod
POHÁDKOVÝ LES V ROVENSKU POD
TROSKAMI
16.5.2009 od 12:00 do 15:30 - 19. ročník putování
krásnou přírodou Boreckých skal proměněných v říši
pohádek. Na pohádkový les je vypraven parní vlak.
Start je tradičně na Boreckých skalách směrem od
Rovenska p. Troskami. Místo konání: Rovensko pod
Troskami
OVEČKOVÁNÍ
16.5.2009 od 13:00 - Tvořivé odpoledne pro celou
rodinu. Kutění z ovčí vlny, potom návštěva
nedalekého ovčína. Dřevěnka v Jílovecké ulici od 13
hodin. Místo konání: Semily
ČESKÁ ROCKOVÁ LIGA A COCOTTE MINUTE
16.5.2009 od 21:00 - Bozkov – sokolovna od 21
hodin. Místo konání: Bozkov
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
18.5.2009 od 9:00 do 18:00 - V tento den pro Vás
máme výstavní prostory i stálé expozice otevřeny od
9 do 18 hodin a vstupné je zdarma. Místo konání:
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
LEV V ZIMĚ
14.5.2009 od 19:00 - J. Goldman, Na začátku 12.
století se anglický král Jindřich II. a jeho manželka
Eleonora Aquitanská musí rozhodnout, který z jejich
tří synů bude vládnout. Každý z nich chce trůn
získat. Blíží se zima a situace se vyostřuje, začíná
nemilosrdná válka o trůn, kterou vyhraje nejsilnější
a nejschopnější. V sázce je budoucnost celé říše.
(Divadlo Radka Brzobohatého Praha), Městské
divadlo Jablonec nad Nisou
VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI
Frýdlantské Valdštejnské slavnosti 2009 se opět
konají třetí víkend v květnu, tj. v sobotu 16. a v
neděli 17. května 2009, ale některé drobné akce se
budou dít už v pátek 15. května. Návštěvníci se
mohou těšit na už osvědčený program: příjezd
vévody Albrechta Valdštejna a jeho družiny,
dobovou tržnici, bezpočet hudebních a divadelních
představení, průvod vojska velkolepou bitvu v
sobotu i v neděli, pochodňový průvod ze zámku,
který bude zakončen ohňostrojem ve středu města.
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ČERNÁ KRONIKA
Z prostoru před rozhlednou Černá Studnice odcizil
neznámý pachatel 5 dřevěných stolů, 10 dřevěných
lavic, 2 kulaté stoly a přibral i dva velké květníky.
Krádež se stala v průběhu noci, kdy pachatel zneužil
skutečnosti, že turisté chodí v denní dobu. Zloděj
svým činem znemožnil ušlým pocestným, aby
nabrali síly na další cestu a majitelce nábytku škodu
ve výši 57 000 Kč.

chodec narazil do tramvaje. 50-letý muž z Jablonce
n.N. šel po pravém chodníku ve směru na centrum
města. Z chodníku z neznámých důvodů vstoupil
bezprostředně do jízdní dráhy projíždějící historické
tramvaji značky Brown Bovera, jedoucí ve směru na
Liberec. Chodec po srážce s tramvají utrpěl zranění
a byl Zdravotnickou záchrannou službou odvezen do
nemocnice. Nehoda zůstává dále v šetření PČR.

V průběhu noci z pondělí na úterý ,,vysál“ neznámý
pachatel z vozidla zaparkovaného v Masné ulici
v Jablonci n.N. větší množství nafty. U nákladního
vozidla Mercedes Benz překonal pachatel zámky
nádrží a nezjištěným způsobem odčerpal 530 litrů
motorové nafty. Firmě, která nákladní automobil
vlastní vznikla škoda ve výši 18 000 Kč.

V pondělí 11.5.2009 v 13,20 hodin došlo na silnici
mezi obcemi Pěnčín a Bratříkov k dopravní nehodě.
Ve směru od Jablonce n.N. na Železný Brod jel s
vozidlem Š Fábia starší muž z Liberce. Při projíždění
pravotočivé zatáčky se zřejmě ohlédl za seb e, vyjel
vlevo mimo komunikaci a čelně narazil do sloupu
elektrického vedení. V souvislosti s nehodou došlo k
lehkému zranění řidiče s předběžnou dobou léčení
do jednoho týdne. Při nehodě vznikla hmotná škoda
ve výši 140 000 Kč. Nehoda dále zůstává v šetření
Skupiny dopravních nehod.

Požár osobního vozu v turnovské části Daliměřice
byl ohlášen na operační středisko HZS Libereckého
kraje dnes v 7:32 hodin. Na místo vyjeli
profesionální i dobrovolní hasiči z Turnova. V
blízkosti zahrádkářské kolonie našli osobní vozidlo
zn. Nissan Almera v plamenech. Po uhašení nalezli
uvnitř vozu usmrcenou osobu. Příčinu vzniku požáru
šetří Policie ČR. Výše přímé škody vzniklé požárem
na osobním vozidle se pohybuje okolo 150 tisíc
korun.
V neděli 10.5.2009 v 5,25 hodin došlo v Tanvaldě v
Krkonošské ulici k dopravní nehodě s těžkým
zraněním. Ve směru od Desné na Tanvald jel s
vozidlem Š Felicia combi 20-letý muž. V důsledku
nepřiměřené rychlosti nezvládl projetí pravotočivé
zatáčky, vyjel vlevo mimo vozovku a narazil levým
bokem do zdi domu a sloupu veřejného osvětlení.
Po nárazu se vozidlo vrátilo zpět na vozovku, kde
zůstalo stát v protisměru. Při nehodě se řidič velmi
těžce zranil, kdy utrpěl především poranění hlavy.
Příčina dopravní nehody a míra zavinění je
předmětem dalšího šetření.
Havárie se zraněním se stala v sobotu 9.5.2009 v
20,10 v Josefově Dole. S vozidlem Š 125 L jel ve
směru od cetra obce na Horní Maxov 46-letý muž z
Poděbrad. Vlivem rychlosti nezvládl projetí
levotočivé zatáčky, vyjel vpravo mimo vozovku a
převrátil se na pravý bok. Vozidlo zastavilo až o
kmen stromu vedle silnice. Při nehodě došlo ke
zranění řidiče. Přístroj Drager odhalil důvod podivné
jízdě. Důvodem byl bezesporu alkohol, kterého
přístroj naměřil 1,52 g/kg . S mužem byly zahájeny
úkony pro podezření ze spáchání trestného činu
Ohrožení pod vlivem návykové látky. Nehoda dále
zůstává v šetření Skupiny dopravních nehod.
V sobotu 9.5.2009 v 16,20 hodin došlo v Jablonci
n.N. v ulici Budovatelů k dopravní nehodě, při které

Nová pravidla ohlašování dopravních nehod
JABLONEC N.N.- Zvýšený dohled pro ostatní
Vzhledem k tomu, že od 1.1.2009 platí nová
pravidla na řešení a oznamování dopravních nehod,
nahlašují občané policistům méně nehod. Policisté
zařazení na Skupině dopravních nehod tak v rámci
služby neřeší tak velké množství dopravních nehod
jako dříve a získali možnost posilovat přímý výkon
služby svých kolegů při dohledu nad silničním
provozem. Z tohoto důvodu si občané již jistě všimli,
že dopravní policisté tak častěji hlídkují na silnicích a
snaží se předejít vzniku zbytečných dopravních
nehod.
Policejní hlídka přistihla v pondělí 11.5.2009 v 21,10
hodin v ulici Nemocniční v Jablonci n.N. opilého
muže řídícího vozidlo vozidlo VAZ 2101. Kontrolou
policisté zjistili, že muž není držitelem řidičského
oprávnění a je z něho cítit alkohol. Přístroj Drager
mu naměřil hodnotu 2,18 g/kg alkoholu v dechu.
60-letý muž z Jablonce n.N. nyní ve Zkráceném
přípravném řízení čelí podezření ze spáchání
trestných činu Řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění a Ohrožení pod vlivem
návykové látky, za což může být potrestán odnětím
svobody v trvání až jeden rok.
Ve stejný den, ale v 17,00 hodin kontrolovala
policejní hlídka na Smržovce v ulici Hlavní řidiče
vozidla Š Felicia combi. Muž jel ve směru od
Tanvaldu. Jelikož jevil známky požití alkoholu,
přistoupili policisté ke kontrole přístrojem Drager.
Přístroj muži naměřil hodnotu 2,85 g/kg alkoholu v
dechu. 67-letému muži bylo sděleno podezření ze
spáchání trestného činu Ohrožení pod vlivem
návykové látky, za což může být potrestán odnětím
svobody v trvání až jeden rok.
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SPORT
BĚH KOLEM BŘEZÍ - MEMORIÁL MILOŠE
MATOUŠKA
TJ Sokol Držkov zve sportovní příznivce k účasti na
24. ročníku přespolního běhu kolem Březí.
Datum konání : 30. května 2009 (prezentace od
8:30, start první kategorie v 9:30)
Místo konání : Areál KTD Držkov
ZÁVOD DO VRCHU KOZÁKOV
17.5.2009 od 10:00 - Cyklistický silniční závod do
vrchu na trati Semily – Chuchelna – Komárov –
Kozákov. Délka 9,2 km, převýšení 400 metrů. Jede
se za plného silničního provozu. První závod
Pojizerské ligy cyklistů v sezóně 2009. Sraz a
prezentace v Semilech Na Rovinkách (u ČSAD) od 9
do 9.45 hodin, start v 10 hodin – hromadný ve
vlnách podle kategorii. Pořádá Klub českých cyklistů
BC Sport Semily. Propozice na www.kralkrkonos.cz.
www.kralkrkonos.cz Místo konání: Semily
V. NOČNÍ AEROBIK ŠÍLENSTVÍ
15.5.2009 od 19:00 do 22:00 - aneb 180 min plných
aktivního cvičení, zábavy a dobré nálady. Crazy
aerobic s Anďou Buchalovou, dance aerobic s Evou
Kovalevovou, Cardio P-class s Radimem Štrynclem.
Místo konání: CORNY městská hala U Přehrady 20
Jablonec nad Nisou

16. května 2009 - Muchovman 2009
VI. ročník - ČESKÝ POHÁR ŠTAFET
Závod se koná ve Zbytkách v areálu
„Hospody ve Vrších“. Prezentace družstev i
jednotlivců je v Hospodě ve Vrších v pátek 15. 5.

od 18 do 20 hodin nebo v den startu od 7.30 do
8.30 hod., týmy možno až do 9.30 hod. Start je v
sobotu 16.května v 9.30 hodin. Pozor, lezci
startují z křižovatky značených cest cca 400 metrů
pod Čertovými skalami. Další informace naleznete
na: www.muchovman.net.
CZECH REPUBLIC FUTURES F3
16.5.2009 - 24.5.2009 od 10:30 - Mezinárodní
turnaj mužů v tenisu. Místo konání: Areál ČLTK
Horní Proseč. Projekt Jablonec nad Nisou
POCHODY, TÚRY A POHÁDKOVÉ PROCHÁZKY
Železný Brod a okolí
sobota 16.5.2009 - POHÁDKOVÝ LES - 19. ročník
pohádkového pochodu
Prezentace účastníků na Boreckých skalách směrem
od Rovenska p. Troskami od 12:30 - 15:30 hodin.
Více info: MIS Rovensko p. Troskami (tel.: 481 381
050, www.rovensko.cz)
sobota 23.5.2009 - CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
- Lomnice nad Popelkou Obora
sobota 6.6.2009 - LÍŠENSKÉ POCHODY ČESKÝM
RÁJEM - 39. ročník
POJIZEŘÍM A ŽELEZNOBRODSKEM 2009 VETERÁNI
Železný Brod - 23.05.2009
AMK Železný Brod ve spolupráci s ČZ Veterán Team
Vás zvou na 4.ročník turisticko-orientační rallye
motocyklových a automobilových veteránů starších
25 let v okolí řeky Jizery a Železného Brodu, který
se uskuteční v sobotu dne 23.5.2009. Pokud chcete
být přitom a účastnit se závodu, neváhejte a
přijeďte se svým plechovým miláčkem či
motocyklem. Start: z náměstí 3.května v Železném
Brodě v 8:00 - 9:30 hodin

ZDOLÁNÍ PRADĚDU
Během minulého víkendu se manželům Němečkovým z Loužnice, povedl sportovní výkon. Zdolali na
kole nejvyšší horu Hrubého Jeseníku – PRADĚD (1491,3 m). Cesta byla náročná, je zde nejdrsnější
podnebí, průměrná roční teplota nepřevyšuje 1 °C. Na slezské části vrcholu stojí 162 metrů vysoký
televizní vysílač s rozhlednou, jehož horní plošina je nejvyšším (byť umělým) bodem v České
republice, ale pohled jedinečný. I když místy by se spíše hodily lyže než kolo.
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POČASÍ
STŘEDA 13.5.

16 °C/4 °C

NEDĚLE 17.5.

16 °C/9 °C

ČTVRTEK 14.5.

15 °C/4 °C

PONDĚLÍ 18.5.

17 °C/8 °C

PÁTEK

16 °C/7 °C

ÚTERÝ 19.5.

20 °C/8 °C

21 °C/10 °C

STŘEDA 20.5.

21 °C/9 °C

15.5.

SOBOTA 16.5.

Následující období bude teplotně nadprůměrné a srážkové průměrné. Teplotně bude období
(11.5. až 10.6.) nadprůměrné, srážkově spíše průměrné. Dlouhodobá průměrná teplota za toto období
je 14 °C a srážky 76 mm. Po celé období bude poměrně proměnlivé počasí s občasnými srážkami,
občas i bouřkami. Minimální teploty budou většinou kolem deseti, maximální kolem dvaceti stupňů.
Letních dnů (s teplotou nad 25 stupňů) si mnoho neužijeme.
Následujících 30 dnů sice přinese oproti dubnovému slunečnému počasí více oblačných dnů s deštěm
nebo přeháňkami, ale teploty vzduchu budou zůstávat i nadále nadprůměrné (průměrná teplota
vzduchu pro toto období se pohybuje na 14,1 °C). Týden 11.-20.5. - Má být oblačno až polojasno,
místy přeháňky nebo bouřky. Koncem období srážky četnější. Nejnižší ranní teploty 12 až 7 °C, při
zmenšené oblačnosti 5 °C.
Denní teploty 17 až 24 °C.
21.-31.5.2009 - Zpočátku
období oblačno až skoro
zataženo s občasným deštěm
nebo přeháňkami, místy
bouřky. Postupně polojasno až
oblačno a přeháňky jen místy.
Nejnižší ranní teploty 12 až 7
°C, přechodně kolem 5 °C.
Denní teploty zpočátku období
16 až 20 °C, postupně 20 až
26 °C. 1.-10.6.2009 Převážně oblačné počasí, místy
s deštěm nebo přeháňkami,
ojediněle bouřky. Polojasno
pouze přechodně. Nejnižší
ranní teploty 12 až 6 °C. Denní
teploty 17 až 23 °C. Po celý
zbytek května a začátek června
platí, že srážkově se čeká
průměrné období (statistický
úhrn srážek je 78 mm).
MIREČKA NA TRAKTŮRKU
(1983)
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PRANOSTIKA
13.5.
•
•

•
•
14.5.
•
•
•
•
15.5.
•
•
•
16.5.

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.
Pan Serboni pálí stromy. (Pan Serboni
= PANkrác SERvác + BONIfác)
Pankrác, Servác, Bonifáci jsou ledoví
muži, Žofie je jejich kuchařka.
Pankrác, Servác, Bonifáci pro sadaře
jsou zlí chlapci.
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži,
spalují mrazem ovoce i růži.
Žofie vína upije.
Svatá Žofie políčka často zalije.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.

•

Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla
zdéli lokte mívá.

•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSVOBOZENÍ KVĚTEN – 1945 (muž v kabátě a se zbraní je JUDr. Miroslav Hrubý, který se aktivně zapojil do
květnových osvobozovacích akcí v naší obci a okolí)
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KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.
16.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

9

Marta Absolonová

9
9
9

16.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
19.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
20.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Olga Rathouská
Antonín Korous
Jiří Daníček

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
14.5. 1855 – Byla poprvé vydána kniha Babička Boženy Němcové.
14.5. 1316 – Karel IV., římský císař († 29. listopadu 1378)
16.5. 1868 – Položen základní kámen Národního divadla
17.5. 1991 – Horolezec Leopold Sulovský jako první Čech vystoupil na Mount Everest.
18.5. 1891 – Byla otevřena budova Národního muzea. Národní muzeum bylo ale založeno už
dříve, 15. dubna 1818 jako Vlastenecké muzeum.
• 20.5. 1789 – Honoré de Balzac, francouzský spisovatel († 18. srpna 1850)

•
•
•
•
•

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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LOUŽNICKÉ TRADICE

DEN MATEK - 8.5. (druhá
květnová neděle) - Jestli
existuje nějaký skutečně
mezinárodní svátek, je to
Den matek. V něm se
zrcadlí jedinečnost a
nepostradatelnost ženy ve
společnosti. Z toho vyplývá, že tento svátek je
svátkem převzatým. Ale jistě mi dáte za pravdu, když
prohlásím, že ho máme rádi, jako by byl náš
odjakživa. Svátky, které tak či onak vzdávaly hold
ženám, mají ve světě dlouhou tradici. Už ve starém
Řecku vzdávali poctu ženám – dárkyním života. I
později se svátek matek uznával například v Anglii,
kde se uctívala tzv. Mateřská neděle (Mothering
Sunday). Myšlenka, aby se tento den oslavoval
mezinárodně a pravidelně, vznikla ve 20. století. Mělo
se tak dít na počest Anny Reevers Jarvisové, která
celý život bojovala za práva matek. To bylo v roce
1907 a o pět let později vyhlásil tehdejší prezident
USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne
matek, konající se o druhé květnové neděli. V našich
končinách měl Den matek poněkud pohnuté osudy.
Začal se slavit v roce 1923 na popud Alice
Masarykové, ale s příchodem komunismu ho vytlačil
Mezinárodní den žen (MDŽ). Jen v některých rodinách
se tradice květnové neděle udržovala navzdory
oficiálním nařízením vládnoucí ideologie. Svobodně
jsme se k oslavování květnového Dne matek vrátili až
po roce 1989. Popřejte maminkám
Všechny maminky a to myslím nejen ty současné, ale
i dříve narozené si zaslouží ke dni matek nějakou
menší pozornost, kterou může být hezká kytička a
bonboniéra.
LEDOVÍ MUŽI - Pankrác, Servác a Bonifác - Období
mezi 10. až
14. květnem
bývá
označováno
jako období
zmrzlíků,
studených
svatých,
ledováků,
ledových
mužů a
podobně. Bývá to výrazně studené období avšak
charakter doprovodného ochlazení není vždy stejný.
Někdy se teplota dostane i pod bod mrazu, ale častěji
nastává pouze citelné ochlazení a především se
vyskytují vydatné studené dešťové srážky. Ty jsou
charakteristické i pro další významnou pranostickou
dominantu, kterou představuje svatá Žofie.
PANKRAC (12.května) - „Ledový světec“ svatý
Pankrác se narodil okolo roku 290 ve Frýgii (Malá
Asie). Traduje se, že pocházel z vážené křesťanské
rodiny. Matka však zemřela hned po jeho narození a
otec o rok později. Tak o něj pečoval strýc Dionýsos,
který s ním později přesídlil do Říma. To bylo v době,

kdy císař Dioklecián velmi tvrdě pronásledoval
křesťany a veřejné přiznání ke křesťanství bylo
trestáno smrtí. Mladý Pankrác se však nezalekl a své
vyznání neskrýval, což mělo za následek, že byl zajat
a uvězněn. Bylo mu nabídnuto, že když se své víry
vzdá zachrání si život. Ale čtrnáctiletý Pankrác se
nedal přesvědčit a tak 12. května roku 304 byl
veřejně sťat. Jeho tělo uschovala statečná žena v
římských katakombách. V roce 500 papež Symach
postavil nad Pankrácovým hrobem kostel. Později zde
byla vystavěna bazilika sv. Pankráce jež zde stojí
dodnes. Pankrácův kult se rozšířil po celé Evropě,
především pak v Německu. Dnešní Pankrác je ve
Francii patronem dětí a prvně přijímajících. Ochraňuje
mladé rostliny a květy, jeho přímluva pomáhá při
bolestech hlavy a při křečích - a také proti křivé
přísaze. Význam jména Pankrác v tomto případě
neodpovídá povaze chlapce a jeví se jako nahodilé.
Základem je totiž řecké slovo pankration, což
znamená „celkový závod“ nebo „víceboj“, lze vycházet
i ze slova pankratés - přeloženo jako „vševládný“.
SERVAC (13.května) - Druhý „ledový světec“ svatý
Servác pocházel z Arménie (datum narození spadá do
4.století). Pravděpodobně roku 340 se stává biskupem
v Tongernu (Belgie). Patřil k nejtvrdším odpůrcům
arianismu. Zemřel 13. května roku 384 v Maastrichtu
(Holandsko) na zimnici.
Je patronem Maastrichtu, Goslaru, Limburgu/Lahn,
Quedlinburgu a Wormského biskupství. To svědčí o
velké úctě, které se tento patron těší. Navíc jej berou
za svého ochránce i zámečníci a stolaři, lidé se k
němu modlí, když je sužuje revmatismus, bolesti
nohou a horečka. Také je vzýván, aby ochránil před
škodami od mrazu, který přichází nikým nezván ani
nevolán. V Maastrichtu se na světcovu počest v
současné době každých 7 let koná velká posvátná
pouť. Při procesí (ommegang) nesou věřící ulicemi
Servácovu hlavu a další ostatky. Jméno Servác má
základ patrně v latinském slově servare - "uchovávat".
Znamená tedy něco jako "strážce" nebo "ten, který
uchovává".
BONIFAC (14. května) - Třetí „ledový světec“
svatý Bonifác, se podle legendy narodil v Římě ve 3.
století. Bohatá Římanka – křesťanka - jej poslala do
Tarsu v Malé Asii (dnešní Turecko), aby tam pro ni se
svými druhy vyhledával ostatky mučedníků. Bonifác se
do té doby o křesťanskou víru nezajímal a tak bral
cestu spíše jako povyražení. V Tarsu byl svědkem
toho, jak jsou zde křesťané krutě a bez soucitu v
celých zástupech veřejně pro víru zabíjeni. Pod vlivem
hrůzných zážitků se veřejně přihlásil k víře Ježíšově.
Byl okamžitě uvězněn a po krutém mučení jej biřicové
vhodili do vařící se smůly. Legenda říká, že jeho
zděšení přátelé přinesli nakonec do Říma ostatky
jenom jednoho mučedníka - Bonifáce. Tam jej pohřbili
na via Latina. To vše se mělo stát kolem roku 306.
Jméno Bonifác vychází z latinského výrazu (homo)
boni fati, což lze přeložit jako „člověk dobrého osudu“,
což může znamenat, že každý Bonifác je šťastlivec.
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

AKÁTOVÝ LIKÉR
1 litr květů akátu, 1,8 l konzumního lihu, 1,25 kg krystalového cukru, 1,8 l vody,
2 citróny, 10 hřebíčků
Citróny nakrájíme na plátky a s málo rozkvetlými květy akátu povaříme na
mírném ohni v 1,5 l vody 15-20 minut. Poté odstavíme a necháme přikryté 24
hodin v klidu. Druhý den vývar přecedíme přes plátýnko a květy i plátky citrónu
vymačkáme. Přidáme hřebíček a cukr, který rozvaříme na sirup. Po vychladnutí
vyjmeme hřebíček, smícháme roztok s lihem, sklenici uzavřeme a ještě necháme
likér 1-2 týdny uležet. Hned nato jej stočíme do lahví, zazátkujeme a uložíme na
chladném a temném místě.

SIRUP Z PAMPELIŠEK
400 hlaviček květů pampelišek, 2 citróny, 2 kg krystalového cukru
Hlavičky pampelišek dobře opereme, odstraníme stonky a květy vložíme do hrnce se dvěma
litry vlažné vody. Současně přidáme citróny nakrájené na kolečka. Vše na chvilku povaříme ohříváme do bodu a varu a vždy stáhneme z plamene po dobu 15 minut. Pak hrnec
odstavíme a necháme vše po 24 hodin vyluhovat. Po této době roztok přecedíme, přidáme
cukr a vše vaříme 1-1,5 hodiny za stálého míchání. Až sirup zhoustne, může být přelit do
sklenic. Skladujeme v chladnu a temnu.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

Aquilegia vulgaris - ORLÍČEK OBECNÝ - Orlíček obyčajný
Vytrvalá, 30 až 75 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, větvená, chlupatá. Přízemní
listy dlouze řapíkaté, 2krát trojčetné, lístky vroubkované až laločnaté. Lodyžní
listy krátce řapíkaté až přisedlé, 3četné až celistvé, vroubkované až celokrajné.
Květy oboupohlavní, 5četné, dlouze stopkaté, nící, s dlouhou ostruhou, do které
je vylučován nektar. Okvětní lístky rozestálé, modré až modrofialové, vzácně
bílé nebo růžové. Kvete v VI až VII.
Květy orlíčku dokáží opylovat jen čmeláci s dlouhým sosákem. Včely a čmeláci s
krátkým sosákem však často fungují jako lupiči, neboť prokusují dlouhou
ostruhu naplněnou nektarem.
Orlíček obsahuje (zřejmě zejména v kvetoucí nati a mladých plodech)
isochinolinové alkaloidy (magnoflorin, berberin aj.) a kyanogenní glykosid.
Orlíček způsobuje poruchy dechu, srdce a křeče, po požití
šťávy z čerstvé rostliny se dostaví bolesti hlavy a slabost, při
větších dávkách průjem, u dětí bylo údajně pozorováno
omámení i bezvědomí po vysátí sladkého nektaru z květů.
Otravy u zvířat nebyly zaznamenány, neboť zvířata se při
pastvě orlíčku důsledně vyhýbají. Orlíček dnes již v léčitelství
není takřka užíván, dříve se aplikoval proti žloutence,
bolestivé menstruaci a zevně při kožních vyrážkách. V
homeopatii se užívá na léčení potíží spojených s
klimaktériem, při nespavosti, nervozitě apod.
Odvar semene užívá se při žloutence, zácpě u dítek; čistí
žaludek, hojí vředy a vyraženiny; totéž o celé rostlině platí.
Tlučené símě mírní prý bolesti porodní; též dítkám, jež mají neštovice, dává se s
prospěchem. Vodička (šťáva) z této rostliny působí dobře proti nahromadění žluči v
žaludku a proti vředům. — Semena 4 gr. utlučeného a smíchaného s máslem a 25
kapkami oleje kamenného, účinkuje velmi dobře u dobytka proti nebezpečnému
nadmutí.
Zahradníci v dnešní době vyšlechtili spoustu kultivarů, které jsou velmi okrasné do
našich zahrad. Orlíček je velice vděčná okrasná a nenáročná květina.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA
RAJČATOVÝ SALÁT
6 rajčat, pokrájených, ½ salátové okurky, neoloupané a pokrájené, 1 malá červená cibule,
jemně pokrájená, 2 lžíce čerstvých koriandrových lístků, pokrájených, sůl. Omytá rajčata
a okurky pokrájejte na větší kostky a promíchejte s ostatními ingrediencemi. Osolte a ihned
podávejte.
CELEROVÁ KRÉMOVÁ POLÉVKA SE SLANINOU
1 plátek sušené šunky (pršutu), 2 lžíce olivového oleje, 1 cibule, pokrájená, 1 celer, nakrájený
na kostky, 2 velké brambory, pokrájené na kostky, 1 pórek, pouze bílá část, jemně nakrájená,
100 ml smetany ke šlehání, 200 ml mléka, 6 tenkých plátků anglické slaniny, sůl, pepř a
strouhaný muškátový oříšek na dochucení. Troubu předehřejte na 120 °C. Pršut nechte asi půl
hodiny vysoušet v ohnivzdorné formě v troubě, až bude úplně křehký. Pak jej rozdrobte a
ponechte stranou. Olivový olej rozehřejte ve velkém kastrolu, vsypte cibuli a za občasného
promíchání ji na mírném plameni opékejte asi deset minut, do lehce zlatavé barvy. Zvyšte plamen na střední,
přihoďte celer, brambory, pórek a muškátový oříšek, zalijte vodou, aby bylo vše ponořeno, a uveďte do varu. Pak
snižte plamen a mírně vařte asi půl hodiny. Vše přesuňte do mixéru a rozmixujte na pyré. Vraťte do hrnce,
vmíchejte smetanu, lehce osolte a opepřete. Rozehřejte gril v troubě. 200 ml polévky vlijte do jiného kastrůlku,
přidejte mléko a zahřívejte až k bodu varu; ručním mixérem šlehejte, až vznikne napěněný krém. Slaninu
ogrilujte, stačí dvě až čtyři minuty z každé strany. Polévku prohřejte, je-li třeba, rozdělte do misek či talířů, přelijte
napěněným krémem, posypte rozdrobeným pršutem a přidejte plátek vyškvařené slaniny.
PEČENÉ MASOVÉ KULIČKY S HOUBAMI A ČESNEKEM
1 kg mletého libového vepřového, 1 cibuli, velký svazek hladkolisté petrželky, kůru ze 2 citronů, 500 g
žampionů, 2 stroužky česneku, 2 lžíce olivového oleje, 6 lžic dezertního vína, 200 g zakysané
smetany, sůl a pepř. Troubu předehřejte na 200 °C, horkovzdušnou na 180 °C, a dejte do ní
dvě mřížky. Mleté maso, hrubě nasekanou cibuli, polovinu jemně nasekané petrželky, citronovou
kůru, sůl a pepř propracujte do stejnorodé hmoty. Vytvarujte 30 kuliček a položte je na plech s
pečicím papírem. Houby dejte do zapékací nádoby, posypte nasekaným česnekem, osolte,
opepřete a zakápněte olejem. Plech s kuličkami vložte na 25 minut do trouby. Po čtvrthodině
přidejte nádobu s houbami a 10 minut vše pečte. Houby přesuňte na sporák na menší plamen, přimíchejte víno a
smetanu a prohřejte. Přisypte kuličky, promíchejte a přesuňte do nahřáté servírovací nádoby. Podávejte se
zbylou petrželkou.
CITRÓNOVÝ CHLEBÍČEK
1 konzerva ananasu (425ml), 3 citróny,250g cukru,275g másla,50 g sekaných mandlí,1
vanilkový cukr,4 vejce,200g hladké mouky,100g solamylu,2 lžičky prášku do pečiva,150g
čokoládové polevy,meduňku na zdobení,olej na potření alobalu,papír na pečení.
Ze dvou citrónu nastrouháme kůru a vymačkáme šťávu.Na krokant necháme zkaramelizovat
100g cukru dozlatova.Potom v něm rozpustíme 25g tuku a přidáme kousky mandlí.Mícháme tak
dlouho,až se kousky mandlí karamelem zcela potáhnou.Zbytek tuku,cukr,citrónovou kůru a vanilkový cukr utřeme
do pěny.Postupně přidáváme vejce a třeme až směs zkrémovatí. Stranou si odložíme 2-3 lžíce mouky.Zbytek
smícháme se solamylem,práškem do pečiva a 3 lžícemi citrónové šťávy a vmícháme do krému.Kousky ananasu
obalíme v mouce.2/3 mandlového krokantu rozlámeme na kousky a s ananasem vmícháme do těsta.Chlebíčkovou
formu vyložíme papírem na pečení a těsto do ní opatrně nalijeme.V předehřáté troubě pečeme asi hodinu.Po
vyklopení z formy jej na několika místech špejlí propíchneme a pokapeme zbytkem citrónové šťávy a dáme
vychladit.Polevu rozehřejeme v horké vodní lázni a koláč jí stejnoměrně potřeme a necháme zaschnout.Zbytek
krokantu rozlámeme na větší kousky,zbývající citrón nakrájíme na plátky.Koláč podáváme zdobený
krokantem,plátky citrónu a meduňkou.
BYLINKOVÝ SÝR
110g krémového sýra, 100g balkánského Feta sýra, 1 oloupaný stroužek česneku, 170ml
nebo víc dobrého extra panenského olivového oleje, 3 snítky bylinek jako je majoránka,
rozmarýn, nebo tymián, 3 bobulky černého pepře, 3 bobulky červeného pepře, 3 bobulky
bílého pepře. Dobře našlehat sýry s utřeným česnekem dohromady, až vznikne hladká pasta.
Do malých nádobek, kelímků, nebo formiček vyložených namočenou a vyždímanou muslinou/gázovinou (nebo i
tenkým plastickým filmem) pomocí špachtle naplnit smíchaný sýr a uhladit jeho povrch. Vložit nádobky do
chladničky a nechat je ztuhnout. Připravit si asi 500ml sklenici se širokým hrdlem. Vyjmout sýr z chladničky,
vyjmout ho z gázoviny a nakrájet ho na větší kousky, ale malé tak, aby se pohodlně vešly do sklence. Vložit sýr
do sklenice a podél jejich stěn narovnat bylinky a koření. Zalít vše olejem až skoro do okraje sklenive a tu
hermeticky uzavřít. Vložit do chladničky a nejdříve za 1 týden sýr podávat. Sýr však vydrží po 6 týdnů.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Skot vypráví: "Včera jsme byli v zoo a stalo se něco
hrozného! Tygr pokousal návštěvníka!" "To jste
museli připlácet na vstupném?" "Ne, nemuseli."
"Tak to nechápu, co na tom bylo příšerné!"
Host: "Pane vrchní, můžu si zavolat?" "Ale zajisté."
"Pívóó!"
Dědeček se rozhodl zhubnout a začal cvičit. Upažit,
připažit, upažit. Po půl hodině se ho babička ptá:
“Tak co, kolik jsi už shodil?” “Dvě vázy.”
Učitelka se ptá ve škole žáků, jak se vyrábí
elektřina. Pepíček Kalianků se hlásí: "Prosím,
elektřina se vyrábí v chlívě!" "Jak jsi na to přišel,
Pepíčku?" "No, když minule vypnuli elektřinu, tatínek
křičel: "Co tam ty svině s tou elektřinou zase
dělaj?!"
To se rozletí dveře od saloonu a dovnitř vletí totálně
nažhavenej Joe a řve: “Kterej zatracenej blázen
natřel mýho koně nazeleno?” U baru se zvedne
chlap, dva metry dvacet, ramena jak podstavec na
pomník a ucedí: “Já, co má bejt?” “Ale já se chtěl
jenom zeptat, kdy ta barva uschne.”
Jdou dvě myšky pralesem, když vtom nad sebou
uvidí netopýra. Jedna z nich uvažuje: "Až budu
velká, taky se dám k letectvu."

Dědeček s babičkou jsou v nebi. Leží na lehátkách
pod slunečníkem na nádherné pláži, popíjejí ledové
drinky. Všude kolem nich jsou šťastní lidé, nikdo
nemá žádné starosti, hraje rajská hudba - no prostě
ráj. Vtom dědeček vstane a vlepí babičce facku.
"Proč jsi to udělal?" ptá se babička "Protože nebýt té
tvojí zasrané zdravé výživy, mohli jsme tady být už
dávno".
Ze života... Manželka se ptá muže: "Pepo, budeš jíst
tu polívku? Jestli ne, přidám tam maso a dám ji
psovi..."
Jaký je rozdíl mezi dnešní ženou a Pannou Marií?
Žádný, obě mají dítě v jeslích a doma chlív...

Lev pořádá oslavu narozenin. Pozve si tygra a tomu
nařídí, aby si vzal na starost pití. Požaduje, aby
obstaral koňak, pivo, víno i nealko. Náhle se rozhrne
křoví, vykoukne žába se strašnou držkou a ta
zahuláká: "Jéé, to budéé chlastačka a
vožráávačka!!" Lev ji ignoruje a zavolá si jaguára a
tomu nařídí, aby obstaral lahůdky. Vyjmenuje, co
má koupit, když vtom opět z rákosí vykoukne žába a
začne ječet: "Jéé, to budéé žráádlo, to budéé
báášta!!" Lev si ji znechuceně prohlédne, zavolá si
geparda a tomu řekne: "A ty budeš hlídat, aby se na
oslavu nedostalo žádný protivný zelený zvíře s
velkou hubou!" Žába opět vykoukne a radostně
zařve: "Jéé, to budéé krokodýl nasranééj!!"
Bůh: "Jak sis Adame jistě všiml, daroval jsem ti
mozek a penis." Adam: "Ano?" Bůh: "Je v tom ale
háček. Dal jsem ti pouze tolik krve,abys je nemohl
používat oba najednou."

Muž měl už po krk stálého komandovaní od
manželky, tak zašel k psychiatrovi, co s tím.
Psychiatr mu poradil, jak si budovat sebevědomí a
dal mu knihu o asertivitě. Chlap ji v autobuse cestou
domů celou přečetl. Přijde domů, vrazí do dveří,
přistoupí k manželce ukáže na ni prstem a řekne:
"Od teďka chci, abys věděla, že JÁ jsem pán v
tomto domě a MOJE slovo je zákon! Chci, abys mi
teď připravila dobré jídlo a když ho sním, očekávám
bohatý dezert. Po večeři mi připravíš koupel, abych
si mohl oddychnout. A po koupeli, hádej, kdo mě
obleče a učeše... ?" "Asi někdo z pohřebního
ústavu," odpoví mu žena.......

Manželka volá manželovi do práce a manžel rychle
říká: "Hele, my tu teď máme strašně moc práce,
takže nemám čas..." Manželka mu skočí do řeči: "Já
mám pro tebe jednu dobrou a jednu špatnou
zprávu!" "Tak mi teda řekni aspoň tu dobrou," říká
manžel. A manželka spokojeně: "FUNGUJOU NÁM
AIRBAGY!!!"
Na pustém ostrově ztroskotají muži ve věku 20, 30,
40 a 50 let. Po bližší prohlídce ostrova a okolí zjistí,
že na ostrůvku hned vedle je skupinka
ztroskotaných žen. 20-ti letý mladík navrhne: "Joj
chlapi, doplaveme tam a budeme se s nima celý den
milovat." 30-ti letý: "Ne, ne. Doplavame tam,
pomilujeme se a hezky piánko doplaveme zpátky."
40-ti letý: "Ale vždyť ony mohou doplavat sem." 50ti letý: "Hele bacha, támhle už jedna plave!"

MOUDRÁ VĚTA
Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu...
A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská skupina
André Maurois
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 41. 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: 4.

„Krupkův statek“ dříve se zde říkalo „U Ševců“. Je to bývalý rustikální statek. Rustikální znamená
selský, přiměřený venkovskému způsobu života. Hospodářské budovy se skládají z obytné a 2 stodol.
Budova obytná je jednopatrová se zděným spodkem, vršek je dřevěný s velkým prostorným sálem,
kde se hrálo divadlo. Zde se hrály první divadelní
představení v Loužnici. Až do roku 1916 zde bývala
hospoda. Tento statek dříve patřil nějakému ševci,
od něj se dochovalo jméno „u Ševců“. Kam paměť
sahá, byl majitelem statku jistý Brůna, po něm
Josef Krupka z Držkova, pak jeho syn Josef a ten
předal statek synovi Josefu Krupkovi se ženou
Emilou rozenou Vobickovou. (vybráno ze starých knih
pamětníků)

ROK
?
1760
?
?
1772
1791
1820
1836
1840
1846
1848
1851
1856
1877
?
1880
2009

MAJITELÉ
Daniel Šída
Pavel Jakoubě
Jan Šída + Anna
Jan Schaurek
Pavel Jakoubě
Josef Schaurek
Josef Schaurek
František Hübner
František Schaurek
František Hübner
Josef Šaurek
František Hnídek
Jachim Kodejš
Marie Šourková
Brůna
Od roku 1880 je statek v držení rodu Krupků
Petr a Lenka Krupkovi
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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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