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Z DOMOVA
DALŠÍ ZÁCHRANÁŘSKÝ
ÚSPĚCH
Český červený kříž pořádá
každoročně soutěž Hlídky mladých zdravotníků.
Ty jsou ve všech okresech České republiky.
Soutěž je postupová.
Soutěž se odehrávala v areálu profesionálních
hasičů v Jablonci nad Nisou. Tato soutěž je o
poskytování první pomoci. Soutěží pětice dětí
složená z žáků základních škol.
Mladé hlídky se musely vypořádat s krvácením z
nosu, tržnou ránou na obličeji, otráveným
člověkem léky, který nechutně zvracel. Poté
popáleninami a obvazová technika. Byl tam i
povinný doprovodný program, kde si děti
namáhali hlavy nad testem a poté i nácvik na
imobilizaci pacienta, pomoci vakuové matrace.
Soutěže se zúčastnilo asi 21 hlídek všech tříd
základních škol a víceletých gymnázií. V kategorii
Mladý zdravotník druhého stupně vyhrála
posádka ze ZŠ ve Smržovce a v kategorii
mladších žáků zvítězila Základní škola Rádlo, a
Zásada na čestném, 2 místě. Ze ZŠ Zásada bylo
vybráno družstvo, ve kterém byli i dva Loužničáci
Lenka Špidlenová a Tomíno Matěásko Vítězové postupují do krajského kola v Litoměřicích. Velkou
zásluhu na tom, že děti tak skvěle zvládají první pomoc a umísťují se na soutěžích na prvních místech,
má pan Miroslav Gorčík, z Jablonecké záchranky - www.mirusa.eu
OTEVÍRACÍ DOBA V KVĚTNU 2009 V HOSPŮDCE „NA ZÁDUŠÍ“
středa 20.5.
OTEVŘENO
čtvrtek 21.5. ZAVŘENO – SVATBA
pátek 22.5. ZAVŘENO – SVATBA
sobota 23.5. ZAVŘENO – SVATBA
neděle 24.5.
OTEVŘENO
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IX. TRAKTŮRKY 2009
16.5.2009

Poslední deváté traktůrky jsou již minulostí. Závody proběhly v klidu a pohodě,
jen počasí si pro nás připravilo nemilé překvapení a od 7 hodin rána pršelo
do 13 hodin odpoledne. Takže přišlo daleko méně diváků než v jiných letech
nicméně závodníků bylo 21, což je velice slušný počet.
A jak to vše dopadlo? Tady máte výsledky:

TROJKOLKY
1. Pavel Černý
2. Miroslav Klamt
3. Petr Krupka
4. Emil Halama
5. Marcel Pohl
6. Pavel Daníček
7. Radek Belda
8. Miroslav Kramář

ČTYŘKOLKY MALÉ:
1. Jiří Bobek
2. Roman Belda
3. Vojtěch Scholz

potom nebylo poznat kdo je kdo a na jakém stroji. Vše bylo od bláta ☺

ČTYŘKOLKY VELKÉ:
1. Petr Klamt
2. Aleš David
3. Jindřich Želinský
4. Petr David
5 Vaňousek
6. Lukáš David
7. Pošepný
8. Kapinay
9. Jandura
10. Slavíček

BAHNA:
1. Martin Vańousek
2. Jindřich Želinský
3. Jiří Bobek
BAHNA - to byla super
disciplína. Neměřila se a
více méně bylo na každém,
jestli se pustí do této „jámy
lvové“. Ale nikdo to nevzdal
a všichni se do bahna vrhali
s vervou a nadšením, i když

A večer, když se setmělo tak se vypustil balon
štěstí, na který většina zúčastněných napsala
svoje přání. Balon letěl krásně, jen nejdříve si to
namířil na břízu, ale bravurně ji překonal a pak
mu v cestě na jih nebránila žádná překážka.
Kam asi doletěl.....?
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A JEŠTĚ NĚKOLIK FOTEK:

prší……

…..offroad co umí všechno….

Koupaliště…..

pivo teče………….
STARÁ GARDA JEZDCŮ TROJKOLEK:

„Krupis“ - Petr Krupka

„Lùfa“ – Marcel Pohl

Pavel Daníček

„ďábel“ Pavel Černý..

„Belmondo“ –Radek Belda

Emil Halama….

Míra Klamt

Míra Kramář
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VÍCE FOTEK NAJDETE NA NAŠICH WEB STRÁNKÁCH
A jak to vlastně všechno začalo? To se jednou chlapi v hospodě domlouvali, kdo jaký má
doma traktůrek, kolik již už Emil vlastně vyrobil a že by bylo fajn, vidět je všechny
pohromadě a i trochu si zazávodit……. Slovo dalo slovo a nultý ročník byl na světě.
(podařilo se mi sehnat i několik fotek)

„Míla“ Emil Linka

Tomáš Matěásko

Míra Kramář

No a toto je rarita, protože všechny traktůrky pohromadě už asi nikde jinde neuvidíte.

OKRESNÍ KOLO HRY "PLAMEN" MLADÝCH HASIČŮ - RADČICE 23.5.2009

Dne 23.5. 2009 od 8.hodin ráno se na hřišti v Radčicích uskuteční
okresní kolo hry "PLAMEN" mladých hasičů. Pořadatelem této jarní
části bude SDH Radčice. Tak se přijďte podívat a hlavně fandit
našim mladým Loužnickým Hasičům.

HŘBITOV - během těchto dnů stále probíhá oprava zadní zdi na našem obecním hřbitově. Jelikož rodina
Linkových a Hrubých nechala přestavět celou rodinnou hrobku. Ta nahrazovala část oplocení a nyní tento kus zdi
zde chybí a celá zadní strana hřbitovní zdi byla ve špatném stavu a tak se staví nová. Ale snad to nebude dlouho
trvat a firma Evosa dostaví novou a hezkou zeď.

Stará hrobka….

a nyní nová hrobka s novou zdí….. a celá zeď až ke studánce.
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ZE SVĚTA
SPÁLOV - Výlet do
časů, kdy i
průmyslové stavby
byly krásné, nabízí
od letošního května
malá vodní
elektrárna ve Spálově u Železného Brodu.
Technický a stavební unikát je několik dnů v
týdnu během turistické sezony přístupný
veřejnosti a zájemci mohou jeho prohlídkou
ještě umocnit požitek z procházky po
vyhlášené Riegrově stezce mezi semilským
Bítouchovem a Spálovem. Pro zájemce o
prohlídku je spálovská elektrárna otevřena od
května do září vždy v pátek a v pondělí ve 14
hodin. V sobotu a v neděli je otevřeno v ten
samý čas a navíc také od 10 hodin,“ říká Libor
Kičmer, ředitel společnosti ČEZ Obnovitelné
zdroje. „Návštěva vodní elektrárny je ideální
příležitost k získávání poznatků o výrobě
elektrické energie z obnovitelných zdrojů, v
případě Spálova navíc spojená se stále se
zvětšujícím zájmem o technické památky v
České republice,“ dodává. Vodní elektrárnu u
soutoku Kamenice a Jizery postavila v letech
1921 až 1926 firma Nejedlý, Řehák a spol. z
Prahy. Stavidla, stojní vybavení a turbíny
budovaly další dodavatelské firmy. Původně
byly elektrické generátory poháněny dvěma
horizontálními Francisovými turbínami. Ty byly
při modernizaci elektrárny v roce 1998
nahrazeny vertikálními Kaplanovými turbínami.
Staré turbíny jsou nyní vystavené na pozemku
elektrárny jako technický monument. Zcela
originálně je řešen přívod vody na turbíny.
Zajišťuje jej 1760 metrů dlouhý náhon, jehož
1323 metrů tvoří přímá štola vyražená ve skále
a začínající v jezu v Bítouchově několik metrů
pod Riegrovou stezkou. Konec náhonu směrem
k elektrárně tvoří 437 metrů dlouhý zděný
kanál. Právě budování štoly bylo nejtvrdším
stavebně technickým oříškem pro tehdejší
stavitele. Štolu razili najednou z obou stran,
dělníci ji zpočátku vrtali ručně a postup byl
tedy pomalý, 20 až 30 centimetrů za
osmihodinovou směnu. Od března roku 1922
se vrtalo strojově, až do výlomu celé štoly
probíhaly práce nepřetržitě, v osmihodinových
směnách. Pracovní klid byl dodržován pouze od
6. hodiny ranní v neděli do 6. hodiny ranní v
pondělí. „Spálovská elektrárna je technická

památka. Nicméně za první tři měsíce roku
2009 se zde vyrobilo téměř 2,5 milionu kWh
elektrické energie, což by pokrylo celoroční
spotřebu 700 domácností,“ dodává Jiří Kosina,
mluvčí Skupiny ČEZ pro
východní Čechy.
TURNOV - Pitva těla 51
letého muže, které se 6. května našlo v
hořícím automobilu v zahrádkářské kolonii u
Hrubého Rohozce, neprokázala cizí zavinění
smrti. „Ještě čekáme na znalecký posudek
soudního lékaře, zároveň také spolupracujeme
s hasiči na příčině hoření automobilu,“
vysvětlila tisková mluvčí semilských policistů
Soňa Šídová a dodala, že si policisté také
vyžádali chemickou expertizu. Ta by měla
zjistit, zda hoření vozu zavinila nějaká
chemická látka, kterou by použil případný
pachatel k zapálení automobilu. „Stále také
žádáme svědky, kteří se v době události (od
6.50 do 7.30 hodin) pohybovali v těchto
místech, aby se přihlásili na linku 158 nebo na
telefon 974 474 101,“ doplnila Šídová. Požár
nahlásil hasičům řidič, který jel po obchvatu.
Hasiči pak v zahrádkářské kolonii našli vozidlo,
pravděpodobně značky Nissan Almera, v
plamenech.
STŘEDNÍ UMĚLECKO PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA V ŽELEZNÉM BRODĚ
Dne 6.5.2009 zahájena v pražském Mánesu
zahájena výstava "Současná evropská skleněná
plastika", jejíž součástí jsou i prezentace
českých sklářských škol. Naše SUPŠ zde
vystavuje práce čtyř studentů. Vernisáž byla
velikým setkáním několika generací sklářských
umělců i řemeslníků a v tuto dobu demonstruje
výjimečnou pozici výtvarné podoby českého
skla nejen na evropském fóru.
09.05.2009 - Výstavní projekt
"Oděv a jeho doplněk"
pokračuje
Výběr z výstavního projektu
"Oděv a jeho doplněk, kterého se
naše škola v loňském roce
účastnila má pokračování a bude
prezentován v Polské a Slovenské
republice. Legnické centrum
kultury, Legnica, (nedaleko
Vratislavi, severně od Jelení
Hory), Polsko, zahájení: 7. května 2009 v 17
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hodin, trvání výstavy 7.-28. května 2009
Národní muzeum Bratislava, Zahájení: 8.června
2009, trvání výstavy: 8.6.-6.9. 2009.
DESNÁ - Lávku přes
Bílou Desnou, kterou
využívají především
obyvatelé ulice Na Malé
Straně a návštěvníci
skokanských můstků s
umělým povrchem, nechal v dubnu opravit
městský odbor místního a bytového
hospodářství. Na lávce se uskutečnila výměna
dřevěných prvků, byla ošetřena kovová
konstrukce, dále došlo ke kontrole a ošetření
ukotvení lávky a k doplnění její pochodové
části.
JABLONEC N/N –
TANVALD- Oprava
komunikace I/14 mezi
Jabloncem a
Tanvaldem s sebou
přináší řadu dopravních omezení. Pro řidiče se
jedná o velmi nepříjemné zdržení, které přináší
řada semaforů. Semafory usměrňují provoz do
jednoho jízdního pruhu komunikace a to z
důvodu práce v její druhé polovině. Kdyby zde
semafory nebyly, bylo by nutné provést
rozsáhlé objížďky, které by dopravu ještě více
zkomplikovaly. Tuto skutečnost si však nechce
připustit celá řada řidičů, kteří při průjezdu této
silnice velmi často riskují a projíždějí na
červenou. Nekázeň řidičů přináší řadu kolizních
situací, které se policisté rozhodli řešit
zásadním způsobem. V průběhu úterý
hlídkovali policisté u těchto semaforů a
všechny řidiče, které přistihli, že projíždějí na
červenou, po zásluze potrestali. Celkem bylo
přistiženo 11 řidičů motorových vozidel. Na
blokových pokutách byla těmto řidičům
udělena částka 27 500 Kč. Každý z přistižených
řidičů přijde o 5 bodů ze svého bodového
konta, což není zanedbatelné číslo.
Policie České republiky bude na této silnici
přednostně hlídkovat i v následujícím období.
Doufejme, že to přispěje k zvýšení bezpečnosti
silničního provozu.
JIZERSKÉ HORY - Společnost pro Jizerské
hory chystá na příští týden tradiční výletový
úklid v Jizerkách. "Jsme rádi, že každý rok se
nám hlásí více a více lidí, kterým není lhostejný
osud Jizerek, je to pro nás znamení, že tato
akce má smysl," uvedl Martin Jaroušek ze

20. května
2009

Společnosti pro Jizerské hory. "Zájemcům
budeme rozdávat od pondělí pytle na odpad,
malou pozornost v podobě publikace z Jizerek,
jednorázové rukavice a instrukce s kontakty.
Jejich součástí je opět kupón na malé
občerstvení, které bude připravené na
Prezidentské chatě - Bedřichov, na Chatě Yetti
- Maxov a v SEV Jizerka č.p.2 - Jizerka, která
se nachází vedle staré pily," popsal Jaroušek.
Pytle a další věci si mohou zájemci o úklid
vyzvednout v informačním centru v Jablonci
nad Nisou (budova radnice), v infocentru v
Tanvaldu (Krkonošská ulice) a na Správě
chráněné krajinné oblasti Jizerské hory v
Liberci (roubenka u Nisy).
DESNÁ - Výtěžek osmého ročníku Sympozia
Desná, při němž se sešli umělci v prostorách
zahrady Riedlovy vily v Desné, bude věnován
Sdružení rodičů a
přátel zdravotně
postižených a
handicapovaných dětí
Diana. Základním
smyslem tohoto
sdružení je zlepšovat
zdravotní a sociální podmínky postižených dětí
a napomáhat vhodnému umístění těchto dětí
do vzdělávacího procesu. V Desné na
Jablonecku začalo v pondělí tradiční setkání
řezbářů. Desítka umělců se pustila do kmenů
stromů, aby pomocí motorových pil, seker, dlát
a dalšího řezbářského náčiní ztvárnila svoje
představy. Bude pracovat celý týden.
Sympozium vyvrcholí aukcí děl a vernisáží při
svíčkách v sobotu.
Dějištěm Sympozia je zahrada Riedlovy vily,
která je významnou kulturní památkou města
Desná. Termín akce není stálý. Je záměrně
vybrán tak, aby závěr Dřevosochání, kdy jsou
sochy téměř hotovy, ale přesto je vidět hodně
z práce sochařů, navštívilo co nejvíce lidí, tedy
v době, kdy probíhá tradiční VELKÁ
DESENSKÁ POUŤ. Pouťové veselí a závěr
Sympozia tak připadá na šestý týden po
Velikonocích. V roce 2009 budou sochaři
začínat s oživováním kmenů stromů v pondělí
18. května a aukce soch a večerní vernisáž při
svíčkách proběhne v sobotu 23. května.
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KULTURA
OUTCRY + KRUCIPÜSK
21.5.2009 od 20:00 - Křes CD "Reborn" skupiny
Outcry. Svědkem této hudební události budou
kromě diváků: předkapela FENIX (Jičín - hard/heavy
rock, www.fenixrock.net) a host KRUCIPÜSK
(www.krucipusk.cz). Info o domácí kapele na
www.outcry.cz. Až si to všechno nastudujete,
přijďte si kapely poslechnout naživo! Vstupenky za
150 Kč jsou již v předprodeji. Místo konání: Kulturní
centrum Střelnice, Turnov
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. Místo konání: Galerie
Granát, Turnov
BOŽSKÝ ŘÍZEK
22.5.2009 od 19:30 - DS Nakafráno pro stálý zájem
diváků znovu opakuje druhé ze svých autorských
představení. Samotnému představení bude
předcházet vernisáž výstavy fotografií z Afriky v
Divadelní galerii. Místo konání: Městské divadlo
Turnov
JAZZ POD KOZÁKOVEM
22.5.2009 - 23.5.2009 - 23. ročník jazzového
festivalu. Pátek 22. 5. – Jazz v pivovaru Jazz Paluba
(Benátky nad Jizerou). Restaurace V Pivovaru od 20
hodin. Sobota 23. 5. – Podoby jazzu Big Band
Michaela Wollmanna (Kosmonosy) Dan Bárta a
Ilustratosphere (Praha) Big Band Trumpets s
kapelníkem Jiřím Volfem (Praha) Steve White –
Acoustic One Man Band (USA) Místo konání:
Kulturní centrum Golf Semily
ALENA VITÁKOVÁ - EGYPT
22.5.2009 od 9:00 do 16:00
Výstava obrazů a kreseb. Zahájení výstavy
proběhne v pátek 22. května v 17 hodin. Výstava je
přístupná denně kromě pondělí od 9 do 12 hodin a
od 13 do 16 hodin. Místo konání: Muzeum a
Pojizerská galerie Semily

POHÁDKOVÝ LES SOUTĚŽÍ A HER
23.5.2009 - 6 ročník této akce pořádá v rámci oslav
100 let od založení KČT Semily. Trasy 3-5 km, start
je v semilském parku od 9 do 12 hodin. Info: Iva
Chaloupková, Bavlnářská 522, 513 01 Semily, tel.:
604123277. Místo konání: Semily
OLŠINSKÁ STRUNA
23.5.2009 - Již po desáté se rozezní festival
trampské, folkové a country hudby na Olšině u
Mnichova Hradiště. Místo konání: Mnichovo
Hradiště
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA NA SYCHROVĚ
23.5.2009 od 15:30 - Dětská móda od renesance po
secesi. Koná se v zámeckém parku, v případě
nepříznivého počasí v galerii. Místo konání: Zámek
Sychrov
„DIVNOPIS 2 ANEB PROČ SE TO TAK
JMENUJE?“
25.5.2009 od 17:00 - Odložená beseda s autory
dvou čtenářsky úspěšných publikací, které vznikly
na základě rozhlasového seriálu. Marek Janáč, Pavel
Tumlíř a Milan Narvalím přiblíží historii a současný
život v místech s podivně a malebně znějícími
názvy. Kniha bude během besedy v prodeji.
Místo konání: Městská knihovna Semily
VÝSTAVA KOPIÍ KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ
26.5.2009 - 18.6.2009 - Místo konání: Muzeum
Českého ráje, Turnov
Městské divadlo Železný Brod
MOTÝLI - Divadlo Palace Praha
21.05.2009
Hrají: Don Baker - Vojta Kotek
Jill Tannerová - Klára Jandová / Jana Stryková
Paní Bakerová - Valérie Zawadská
Ralph Austin - Richard Trsťan
Vstupné: 170 a 190 Kč. Začátek v 19:30 hodin.
Předprodej vstupenek od 4. května 2009 v
Turistickém informačním středisku Železný Brod.
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ČERNÁ KRONIKA
Do budovy Základní školy Mozartova v Jablonci n.N. se v
úterý nad ránem vloupal neznámý pachatel. Vypáčil okno v
přízemí budovy, vnikl dovnitř a odcizil počítačovou sestavu
s LCD monitorem. Školnímu zařízení vznikla škoda ve výši
24 000 Kč. Pachatel se dopustil trestného činu Krádeže
vloupáním, za což mu v případě dopadení hrozí trest
odnětí svobody v trvání až dva roky.
Neznámý pachatel vnikl v Kořenově – Rejdicích do dolní
stanice lanovky. U budovy vypáčil okno a s sebou si odnesl
monitor značky Samsung a počítačovou sestavu určenou k
ovládání lanovky a turniketů. Celkově způsobená škoda
činí 40 000 Kč.
V průběhu noci z úterý na středu došlo v ulici Raisova v
Jablonci n.N. k vloupání do garáže. Pachatel překonal dva
visací zámky na vratech do garáže, vnikl dovnitř a odcizil
celou řadu ručního a elektrického nářadí. Majiteli garáže
vznikla škoda ve výši 52 000 Kč.
V průběhu středy 13.5.2009 pokutovali policisté dalších 7
řidičů, kteří projížděli některým úsekem opatřeným
semaforem na červenou mezi Tanvaldem a Smržovkou.
Každý z těchto sedmi řidičů si vysloužil blokovou pokutu ve
výši 2 500 Kč ( výše pokuty je dána zákonem ) a na svém
bodovém kontě si odepíše 5 bodů. Řidiči kromě průjezdů
na červenou, ve snaze dohnat zdržení, riskují
nedodržováním předepsané rychlosti. Policisté se na tento
nešvar včera také zaměřili. Přistihli hned 11 řidičů, kteří jeli
rychleji, než měli. Naměřené rychlosti přesáhly i rychlost
80 km/h.
Akce na kontrolu dodržování jízdy na zelenou a na
dodržování rychlosti budou dále v tomto úseku pokračovat
i v následujícím období.
V Jabloneckých Pasekách vnikl neznámý pachatel v
průběhu noci do zaparkovaného vozidla Citroen Berlingo.
Ze zavazadlového prostoru zloděj odcizil uložené rybářské
věci. Jednalo se o 4 kusy rybářských navijaků, 4 kusy
sojanů na uchycení rybářského prutu, 4 kusy signalizace
záběru a 1 skládací rybářské křeslo. Majiteli vozidla a
rybářského náčiní vznikla škoda ve výši 30 000 Kč.
Noční opuštěnost restaurace ve Zlaté Olešnici zneužil
neznámý pachatel. V průběhu čtvrtečního rána se vloupal
do vnitřních prostor a odcizil zde 5 litrů různého alkoholu (
vodka, rum, zelená, myslivec ), 35 krabiček cigaret, 10
zapalovačů a přibral i reprobedny a drobné mince. Majiteli
restaurace pachatel způsobil škodu ve výši 7 000 Kč.
V pátek ve večerních hodinách došlo v lese za obcí
Albrechtice v Jizerských horách k požáru odstaveného
lesního stroje. Těžební stroj sloužící k těžbě a opracování
stromů byl odstaven poblíž těžebního místa z důvodu
poruchy. Z nezjištěných příčin se vzňala kabina a poté i
přístroje a hadice u palivové nádrže. Požár kromě stroje
poničil i stromy v okolí místa požáru. Stroj je v důsledku
požáru zcela zničen. Vzniklá škoda je značná – 8 000 000
Kč. Pro zkoumání příčiny požáru bude přibrán i soudní
znalec z oboru elektro a strojírenství.

V sobotu 16.5.2009 v 10,00 hodin došlo v Jablonci n.N. v
Krkonošské ulici k dopravní nehodě. S vozidlem Seat
Toledo jel ve směru od ulice Pražská na Dolní Černou
Studnici 60-letý muž z Jablonce n.N. Z nezjištěných příčin
vyjel vpravo mimo vozovku, sjel do příkopu a ještě stihl
pobořit plot domu vedle silnice v délce 5 metrů.
Nepojízdné vozidlo bylo odtaženo odtahovou službou.
Vzniklá škoda činí 52 000 Kč. Nehoda dále zůstává v
šetření Skupiny dopravních nehod.
V neděli 17.5.2009 v 14,10 hodin došlo na silnici v katastru
obce Kořenov, poblíž mostu přes řeku Jizeru, k dopravní
nehodě. 22-letý muž z Prahy zde jel na motocyklu Aprilia
ve směru od Harrachova na Kořenov. Po projetí rovného
úseku vozovky a při najíždění do levotočivé zatáčky se
zatáčky zalekl, počal prudce brzdit, dostal smyk a s
motocyklem vyjel vpravo na okraj vozovky. Upadl na
pravou stranu motocyklu. Při nehodě naštěstí nedošlo ke
zranění. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 85 000
Kč.
Nedělní dopoledne si chtěli zpestřit dva mladí muži v ulici
Krkonošská v Jablonci n.N. – Kokoníně. Ze střechy bývalé
firmy na výrobu skla chtěli odcizit měděné oplechování,
kdy plech o délce 5 metrů a šířce 1 metr násilím strhli ze
střechy a následně jej rozřezávali na menší kusy. Policejní
hlídka muže přistihla. S muži bylo zahájeno Zkrácené
přípravné řízení pro podezření ze spáchání trestného činu
Krádeže a Poškozování cizí věci, za což mohou být
potrestáni odnětím svobody v trvání až dva roky.
Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 10 000 Kč.
V průběhu noci ze soboty na neděli došlo v Jiřetíně pod
Bukovou ke krádeži věcí ze zaparkovaného nákladního
vozidlo. Neznámý pachatel nezjištěným způsobem
odmontoval z vozidla Mercedes-Benz čtyři kusy zpětných
zrcátek, 6 kusů pásových kurtů, registrační značku, víčko k
nádrži, stěrače a znak z přední části karosérie. Majiteli
nákladního vozidla vznikla škoda ve výši 70 000 Kč.
O nevyzpytatelnosti dětského jednání se ve čtvrtek 14.
května 2009 přesvědčila maminka dvouleté holčičky v
Karlovicích - Radvánovicích na Turnovsku. Krátce před
čtvrt na deset se chystaly na dopolední procházku.
Maminka vyšla na chodbu a dcerka za ní zabouchla dveře
podkrovního bytu. Protože maminka neměla u sebe klíče,
obrátila se s žádostí o pomoc na hasiče. Profesionální
hasiči HZS LK ze stanice Turnov pomocí automobilového
žebříku vnikli otevřeným střešním oknem do bytu. Dcerka
byla v pořádku předána mamince a hasiči se vrátili na
základnu.
V průběhu noci z neděle na pondělí došlo v Tanvaldě k
vloupání do objektu trafiky. Pachatel vypáčil vstupní dveře
objektu a poté i visací zámek na vnitřní bezpečnostní mříži.
Zevnitř odcizil různé cigarety a drobné peníze. Majitelce
trafiky vznikla škoda ve výši 17 000 Kč.
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SPORT
16. května 2009 - Muchovman 2009 - VI. ročník - ČESKÝ
POHÁR ŠTAFET
V okolí obce Zbytky na Jablonecku se konal už 6. ročník štafetového
závodu družstev a jednotlivců Muchovman. Letos zaznamenali
pořadatelé rekordní účast - více než 300 závodníků. „Nikdy před tím
nepřekročil počet přihlášených tři stovky. Loni jsme měli 250 lidí, letos i přes vydatný déšť máme rekord," řekl
organizátor Jan Kuna. Právě déšť se postaral o vyšší náročnost závodu, který se skládá ze tří částí: lezecké,
cyklistické a běžecké. „Déšť komplikoval především lezení po skalách. Ti, co si v minulosti ztěžovali na nízkou
obtížnost, si to letos pořádně užili," doplnil Kuna. Závodníci absolvovali ve velmi náročném terénu 13 km na kole,
6 km běhu a 5 horolezeckých výstupů (z toho 4 přírodní a 1 na umělé stěně). V hlavní kategorii týmů se prosadili
běžci na lyžích. Mezi muži triumfoval Dušan Kožíšek spolu s Janem Rykrem a Janem Hamrem - členové týmu
Jeseters. Také mezi ženami se na zlatém stupínku objevila známá jména. Zvítězilo družstvo Kamikadze ve složení
Zuzana Kocumová, Michaela Balatková a Helena Erbenová. V kategorii jednotlivců triumfovali Martin Mikuš a
Adéla Budíková. V oblíbené kategorii rodinných týmů vyhráli Tryznovi. Závod Muchovman vznikl jako nápad
několika nadšenců z Velkých Hamrů, Tanvaldu a okolí. Základní myšlenkou bylo spojit závodníky do družstev, a
tak v duchu hesla „ve dvou se to lépe táhne" vznikly týmy tříčlenné ve složení běžec, cyklista a lezec. Volba, kam
umístit závod, padla na atraktivní prostředí Černostudničního hřebenu, který nabízí vhodné terény pro všechny
disciplíny. Při nultém ročníku 2003 se na startu v
Beranech nakonec sešlo asi 100 borců a borkyň, v
dalším roce již 200 a tím se z původně plánovaného
„sranda závodu pro pár známých" stala regulérní
adrenalinová akce pro širokou veřejnost. Další
informace naleznete na: www.muchovman.net.

28. startovní číslo- 75 PEŘÍČKÁŘI
1:38:58.1 26:35.7
1 RATHOUSKÝ Zbyněk 00 22:27.6 (27) 22:27.6 (27) –
„Pindrák“
2 ŽLOUTEK Bohumil 75 1:02:23.7 (26) 39:56.1 (23) –
„Boban“
3 ŘEHŮREK Radek 00 1:38:58.1 (28) 36:34.4 (28)

KLUCI, GRATULUJEME VÁM K TAK VÝBORNÉMU UMÍSTĚNÍ!!!

9

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 18 /2009

20. května
2009

POČASÍ
STŘEDA 20.5.

23 °C/7 °C

NEDĚLE 24.5.

25 °C/15 °C

ČTVRTEK 21.5.

26 °C/12 °C

PONDĚLÍ 25.5.

25 °C/13 °C

PÁTEK

21 °C/12 °C

ÚTERÝ 26.5.

25 °C/14 °C

STŘEDA 27.5.

22.5.

SOBOTA 23.5.

24 °C/12 °C

24 °C/12 °C

Přízemní mrazíky se naposledy vyskytly na severní Moravě a ve Slezsku před dvěmi dny 15.5. To byly také
poslední ranní mrazíky pro dlouhou dobu dopředu. Jelikož se teplota v noci v příštích dnech bude pohybovat na
hranici kolem 10 °C. Což znamená, ZAHRADNÍCI!!! Že už se může sázet ven.
Bouřky a především s nimi spojené efekty dnes zkomplikovaly situaci na mnoha místech ČR. Ke konci
týdne by se mohla situace opakovat. Předem avizované bouřky s nebezpečnými přidruženými efekty
dnes zkomplikovaly nejen dopravu na značné části ČR. Na některých místech na Moravě a ve Slezsku se
vyskytly poměrně silné přívalové srážky, informace jsou i o krupobití. Nejvíce zasaženy byly okresy Brnovenkov, Blansko a Vyškov.
Ke konci tohoto týdne je očekávána další poměrně silná bouřková aktivita, nejspíš opět spojena s nebezpečnými
doprovodnými jevy, které mohou vést k prudkému krátkodobému rozvodnění malých toků, zatopení sklepů či
garáží, stejně jako komunikací.
Ve druhé polovině pracovního týdne nás čekají nejteplejší dny od začátku letošního roku a podle
dlouhodobé předpovědi zřejmě i nejteplejší dny letošního května.
Ve středu se budou nejvyšší odpolední teploty zastavovat na 22 až 26 °C, ve čtvrtek a v pátek na 24 až 28 °C, na
jižní Moravě na 30 °C.
Také rána budou ve znamení vysokých teplot, které se budou pohybovat v intervalu 15 až 10 °C. Tropické teploty
v druhé polovině května už nejsou nic výjimečného. Ochlazení a více oblačnosti očekáváme na víkend.

JUDr. Miroslav Hrubý na procházce s dětmi u Karnetů. (podle terénu cesty mám dojem, že se silnice

zalila jen asfaltem…..nyní puká přesně v místech kolejí ☺)
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PRANOSTIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25.5.
•
•
•

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost
ovoce a sena dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani
mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na
dno.
Suchý březen, chladný máj - bude
humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude
humno jako ráj.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Májová vlažička - naroste travička;
májový deštíček - poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
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.
Urban bývá studený pán.
Po svatém Urbanu mráz neškodí
džbánu.
Pohoda na Urbana - pro sedláka
vyhraná.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak na Urbana bývá, takové pak setí
rolník mívá.
Urban krásný, vyjasněný - hojným
vínem nás odmění.
Na Urbana pěkný teplý den - bude
suchý červenec i srpen.
Vinná réva nedbá toho - bude míti vína
mnoho.
Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude
úroda hlavně na víně.
Urban-li nám pěkně hřeje a Vít (15. 6.)
deštěm vlaží,
jak si člověk jenom přeje, tak jej pole
blaží.
Jasné slunce na den svatého Urbana
hojnost dobrého vína znamená.
Pankrác a Urban bez deště - hojnost
vína.
Prší-li na svatého Urbana, bude úroda
hlavně na víně.
Prší-li na svatého Urbana, znamená
újmu vína;
pak-li jest pěkný čas, dobré víno bude.
Když na Urbana prší, bude mnoho
myší.
Jaký den 25. máje jakožto na den
Urbana povětří jest, takový podzimek
následovati má.
Na Urbana den pospěš síti len.
Urbanův oves, Havlovo (16. 10.) žito –
nechystej, sedláče, stodolu na to!
Havlovo žito, Urbanův oves, co z toho
bude, potom mi pověz!
27.Květen
• O svatém Duše choď ještě v
kožiše.
• Na svatého Ducha nesvlékej
kožicha; po svatém Duchu
nezbavuj se kožichu.
• Déšť o letnicích - slunce na Boží
tělo.
• Na svatého Ducha bláto - bude
laciné mláto.
• Prší-li na svatého Ducha, jsou
klepána žita.

Janek 27.5.1978 (pračka? Ta byla krásná. Asi se naši ze mě snažily udělat pravou holčičku… pamatuju se ale,
že v pračce jsem schovávala králíky ☺ ještě, že mi to nezůstalo…)
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KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.
20.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Jiří Daníček
22.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
24.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
25.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
26.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
27.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Radka Miklošínová
Iveta Blažková
Vojta Němeček
Klára Marková
Jana Matěásková

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
20.5. 1946 – Cher, americká zpěvačka
21.5. 1471 – Albrecht Dürer, německý renesanční malíř († 6. dubna 1528)
23.5. 1618 – Došlo k druhé pražské defenestraci.
24.5. 1391 - založení Betlémské kaple
25.5. 1916 – MUDr. Jaroslav Skála, lékař, bojovník proti alkoholismu a zakladatel
první záchytné stanice
• 26.5. 1900 – Vítězslav Nezval, český básník († 6. dubna 1958)
• 27.5. 1353 – V Budíně se Anna Svídnická stala třetí manželkou Karla IV..
• 27.5. 1942 – Jozef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na Reinharda Heydricha
•
•
•
•
•

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

Již od roku 2005 vychází v naší obci každý týden « LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ », můžeme říci,
že je to tradice. A
jak to všechno
vzniklo? Díky
narození Vojty
Němečka, protože
všichni naši
« lufťáci » chtěli
vědět veškeré
podrobnosti o jeho
narození. Tak
máte jedinečnou
příležitost po
čtyřech letech
spatřit úplně první
vydání
Loužnického
Zpravodaje, které
spatřilo světlo
světa o den déle
než malý Vojta
26.5.2005 :

ČÍSLO 2. NA SEBE NENECHALO DLOUHO ČEKAT:
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

LIKÉR Z LIPOVÉHO KVĚTU
Lipový květ, 80% líh, 1,25 l vody, 700 g medu
Sbíráme čerstvě rozkvetlý lipový květ. Okurkovou láhev naplníme do
poloviny čerstvě nasbíraným rozkvetlým lipovým květem, dolijeme až k
hrdlu čistým lihem a necháme vyluhovat na slunném teplém místě 2
týdny. Poté výluh přecedíme. Na 1 l výluhu přidáváme 700 g medového
roztoku. Lipový likér necháme ještě několik týdnů uležet. Je výborný při
nachlazení a proti kašli.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
Borago officinalis - BRUTNÁK LÉKAŘSKÝ - Borák lekárska
Jednoletá, drsně chlupatá, 20 až 80 cm vysoká bylina. Lodyha přímá,

chlupatá, v horní části často červeně naběhlá. Listy celokrajné nebo jen
málo vroubkované, na okraji často vlnitě zprohýbané, chlupaté, vrásčité, s
vyniklou žilnatinou, přízemní listy dlouze řapíkaté, široce vejčité nebo
eliptické až kopinaté, v křídlatý řapík zúžené, lodyžní přisedlé, střídavé,
vejčitě kopinaté, horní listy po lodyze sbíhavé, ostatní krátce řapíkaté.
Květy stopkaté, nící, modré, zřídka bílé, v ústí koruny s bílou pakorunkou.
Kvete v V až IX.
Původ: Je domovem v západním Středomoří a v severozápadní Africe, v
ČR je pěstován a občas zplaňuje, zejména v teplejších oblastech. Roste na
kyprých a minerálně bohatých půdách.
Léčitelství: Sbírá se kvetoucí nať (Herba boraginis), v poslední době je oblíbeno i
brutnákové semeno. Nať se suší ve stínu, při umělém sušení by teplota neměla
přesáhnout 40 °C.
Obsahuje slizy, třísloviny (asi 3%), saponiny, minerální látky (draslík, vápník),
organické kyseliny, vitamíny, sacharidy, cholin, allantoin, kyselinu křemičitou (asi
2,2%), tanin, asparagin a trochu silic a alkaloidů.
Droga působí projímavě a protizánětlivě, vykazuje mírně uklidňující a posilující
působení. Vnitřně je podávána při zánětlivých a vředových chorobách zažívacího
ústrojí, při zánětech močových cest a při revmatismu, zevně ve formě obkladů se
aplikuje na špatně se hojící rány nebo na bércové vředy, vinný odvar brutnáku
se užívá na obklady ledvin, jater, očí či kloubů (obklady uklidňují záněty).
Čerstvé brutnákové šťávy (25 až 50 ml, 3x denně) se užívá jako uklidňujícího
prostředku při neurastenii, šťáva pravděpodobně působí i jako mírné
antidepresivum, často se brutnáku přidává i do tzv. "nervových" směsí.
Brutnákové semeno (4x denně na špičku nože) se osvědčilo na regulaci
metabolismu např. při revmatismu nebo astmatu.
Nejčastěji se brutnák podává ve formě nálevu, který se podává 2x až 3x denně po 350 ml, jen při urologických
potížích se dávkuje 4x denně.
Další užití: Mladé listy brutnáku (které jsou ještě bez chloupků) mají aroma po okurkách a užívají se jako salátové
koření, přidávají se do omáček a polévek, jemně rozsekané s cibulí a jinými bylinami slouží k přípravě bylinného
másla, bylinných sýrů či smetany. Ze semen se získává olej s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin.
Brutnákový olej působí příznivě při léčbě atopických ekzémů, alergií, lupénky a akné u dětí i dospělých. Snižuje
obsah cholesterolu v krvi a krevní tlak, napomáhá při léčbě cukrovky, snižuje obezitu zvýšeným spalováním
nasycených tuků. Léčí infekce horních cest dýchacích, záněty střev a kloubů. Zabraňuje poruchám centrální
nervové soustavy, má účinek na poruchy žláz s vnitřní sekrecí. Zmírňuje předmenstruační tenze a bolesti prsů.
Kapsle jsou tedy vhodné pro všechny skupiny pacientů, zejména pro děti a ženy. Atopické ekzémy a zvýšená
svědivost očí a jiné alergické reakce trápí především děti a malé lidi. Důležitá je prevence, je třeba začít s
užíváním přípravku před vypuknutím prvních alergických reakcí. Přípravek je vhodný pro ženy v každém věku.
Snižuje potíže označované jako premenstruační syndrom a tlumí nepříjemné projevy období přechodu. Příznivě
ovlivňuje hormonální nerovnováhu. Podporuje normální činnost srdce a krevního oběhu. Příznivě působí na zdravý
růst vlasů, nehtů a zubů. Celkově posiluje organismus. Brutnákový olej najdeme také jako součást přípravků pro
celkové posílení a regeneraci organismu a proti stresu.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA
ITALSKÁ DOBRŮTKA
6 krajíčků veky (včerejší), opečených, z jedné strany potřených česnekem , 40 ml extra
panenského olivového oleje, 2 rajčata, nakrájená na kolečka, 125 g mozzarelly (okapané z
nálevu), 5 g natrhaných bazalkových lístků
sůl a pepř. Veku rovnoměrně zakapejte 20 ml oleje. Pokryjte rajčaty, mozzarellou,
bazalkou. Osolte, opepřete. Zakapejte 20 ml oleje.
HRACHOVÁ POLÉVKA PRO RYBÁŘE
500 g mraženého hrášku, 4 středně velké brambory, oloupané a nakrájené na kousky, 1 l
zeleninového vývaru (i z kostky), 10 kousků rybích prstů, 3 lžíce bazalkového pesta
Hrášek a brambory dejte do polévkového hrnce, přilijte vývar, uveďte do varu a zlehka
povařte asi deset minut, až brambory změknou. Mezitím opečte rybí prsty podle návodu, aby
byly pěkně zlaté. Rozkrájejte je na sousta a udržujte v teple. Třetinu hrášku a brambor
vyjměte pomocí děrované naběračky a uchovejte stranou. Zbylou polévku rozmixujte,
vmíchejte do ní pesto a zbytek hrášku s bramborami. Prohřejte a pak podávejte v nahřátých miskách, s
křupavými rybími krutony. Kupované pesto oživte trochou olivového oleje a čerstvě nastrouhaného parmazánu.
KVĚTNOVÝ PSTRUH
1 omytý citron, svazek čerstvého kopru, 1 menšího říčního pstruha o váze cca 350 g,
vykuchaného a opláchnutého, 2 lžíce olivového oleje + trochu na potření plechu, 2 lžíce hustého
bílého jogurtu, ½ stroužku česneku, hrst fazolkových lusků, šikmo pokrájených, 3 ředkvičky,
nakrájené na tenká kolečka, sůl a pepř na dochucení.
Troubu předehřejte na 200, horkovzdušnou na 180 °C. Polovinu citronu nakrájejte na plátky a
spolu s několika větvičkami kopru jimi naplňte pstruha. Položte ho na plech potřený olejem a
několikrát šikmo nařízněte. Zakápněte lžící oleje, osolte, opepřete a zhruba čtvrt hodiny pečte.
Fazolky vsypte do vařící osolené vody a asi tři minuty je nechte vařit. Pak je sceďte a propláchněte studenou
vodou. Jogurt promíchejte se zbylým nasekaným koprem a podle chuti dolaďte citronovou šťávou, solí a pepřem.
V misce promíchejte fazolky, ředkvičky a drcený česnek (jestli máte rádi jemnější chutě, misku jím jen vytřete).
Po libosti osolte a opepřete, zakápněte zbylým olejem.
ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ROZMARÝNEM
asi 1,5 kg větších brambor, sůl, 80 g přepuštěného másla, 1 menší cibule, najemno nakrájená,
200 ml mléka
čerstvě mletý pepř, 2 větvičky rozmarýnu, otrhané a nasekané + snítka na ozdobu
Rozpalte troubu na 180, horkovzdušnou na 160 stupňů; brambory ve slupce osolte a pečte
doměkka (půl až tři čtvrtě hodiny, záleží na jejich velikosti). Mezitím si přepusťte máslo: vhoďte ho
do teplého kastrolu a zahřívejte tak dlouho, dokud se neoddělí pěna. Tu pak seberte a máslo přes
ubrousek nebo velmi jemný cedník přeceďte. Takto přepuštěné máslo se nebude připalovat. Upečené brambory
oloupejte. Do většího hrnce nalijte přepuštěné máslo, přidejte jemně nakrájenou cibulku a opečte ji. Okořeňte
čerstvě mletým pepřem a nasekaným rozmarýnem a chvíli míchejte, aby se pepř a bylinky rozvoněly. Přidejte
brambory, rozšťouchejte je a zlehka opečte. Přilijte mléko a svařte v hustou hmotu. Osolte podle chuti, ozdobte a
podávejte.
BROSKVOVE REZY
1 balíček listového těsta (500 g), 250 g měkkého tvarohu, 250 ml smetany ke šlehání, 200 g zakysané smetany, 1
vanilkový cukr, 4 lžíce močkového cukru (podle chuti), 1 broskvový kompot (420 g), 1 a 1/2
sáčku želatinového ztužovače
Těsto rozdělíme na poloviny. Každou rozválíme na velikost plechu, potřeme rozšlehaným
vejcem a upečeme (225°C, 10 minut). Necháme vychladnout. Broskve zcedíme a pokrájíme
na kostičky. Do mísy rozdrobíme tvaroh, posypeme cukrem, zalijeme smetanou ke šlehání a
všechno dohromady vyšleháme dohladka. Pak krátce vešleháme zakysanou smetanu. Do
velké mísy vysypeme ztužovač a zalijeme 150 ml kompotové šťávy (je-li jí málo, doplníme
vodou). Ruční metličkou rychle šleháme asi půl minuty. Pak vmícháme asi dvě lžíce tvarohové hmoty, a pak po
částech vmícháme zbytek. Nakonec vmícháme pokrájené broskve, případně dosladíme. Tuto hmotu natřeme na
jeden upečený plát těsta a přikryjeme druhým plátem, který zlehka přimáčkneme. Dáme do ledničky ztuhnout.
Před podáváním nakrájíme na čtverce či obdélníky a lehce pocukrujeme.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se
slovem pakliže. Vyvolá Aničku: "Květiny se musí
hodně zalévat, pakliže je hodně sucho!"
"Výborně!"Vyvolá Pepíčka: "Jeli jsme na hory
vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoh, pak
lyže!"
Co se stane, když spojíte krtka s žirafou? Třímetrové
rypadlo.
Ve vlaku sedí paní s malým chlapečkem na klíně a
naproti nějaký pán. Chlapeček se vyptává: "Kolik je
ti, pane?" Muž s úsměvem odpoví. "A máš ženu?"
Muž trpělivě odpoví na všechny zvídavé otázky.
Chlapeček se nakonec obrátí k mamince: "Je to
všechno, co jsi chtěla vědět?"

"Čau Fero, co děláš?" "Ale, nic." "A jak ti to jde?"
"Nic moc, velká konkurence."
Medvěd říká zvířátkům v lese : "Zvířátka, ode
dneška mi každý z vás přinese maso a kdo mi ho
nepřinese toho zbiju svým přirozením". Přijde liška a
dá mu maso, nechá ji jít. Příjde zajíc a přinese mu
mrkvičku, tak ho medvěd začne mlátit. Zajíc se
začne smát, tak ho medvěd začne mlátit ještě víc,
ale zajíc se pořád směje tak ještě víc přidá, ale zajíc
se směje pořád. Medvěd celej spocenej přestane a
ptá se ho. "Čemu se to pořád směješ zajíci?"
A zajíc na to "ha ha: Za mnou jde ježek a nese ti
jablko"
Víš jaký je rozdíl mezi mozkem a rozumem? Mozek
máme všichni,ale rozum ne.

Odkud králík určitě neuteče? Přece z pekáče.
"Věž volá let 997" "Tady let 997, Příjem!" "Jaká je
vaše letová hladina?" "8000m" Kvůli velkému hluku
snižte letovou hladinu na 7000m." "Kvůli hluku?"
"Už jste někdy slyšeli ten rachot, když se srazí
Boeing s Concordem?"
Pepíček píše z tábora: "Hodně jím a jenom
odpočívám. Je tu moc hezky. PS : Co je to
epidemie?"
"Já mám strašně odpovědnou práci." "A co děláte?"
"Razítkuju na poště dopisy." "A co je na tom
odpovědnýho?" "No dovolte, každý den je jiný
datum!"
Anička je poprvé s maminkou na opeře a ptá se:
"Mami, proč ten pán hrozí té paní hůlkou?" Maminka
odpoví: "On nehrozí, ale diriguje." Anička: "Tak proč
ta paní tak hlasitě křičí?!"
Opilec zavolal na policii, že mu vykradli auto:
"Člověče, ukradli mi přístrojovou desku, volant,
brzdu, plyn, dokonce i řadící páku!" Než stihli
policajti začít něco dělat, zazvonil telefon znovu:
"Ech, kašlete na to, omylem jsem vlezl na zadní
sedadlo."
Říká se, že dobrá žena zvládne v domácnosti 70
věcí: Uvařit, a 69.
Dva pánové jdou proti sobě v parku po cestě a oba
za sebou táhnou pravou nohu. Jeden se na druhého
s porozuměním podívá, ukáže si na nohu a říká:
"Kuvajt, 1993." A druhý ukáže palcem za sebe a
říká: "Psí hovno, deset metrů zpátky."

Víte proč ženy předstírají orgasmus? Protože muži
předstírají předehru.
Nad krajinou lítá čáp, v pařátech drží důchodce a
krouží sem a tam. "Tak už si konečně přiznej, že
jsme zabloudili, škemrá stařík.
Soudce vejde do sálu, bouchne kladívkem a říká:
"Než začne přelíčení, musím vám oznámit jednu věc.
Obhájce mi zaplatil 300,000, abych rozhodl v jeho
prospěch. Žalující strana mi zaplatila 200,000, abych
rozhodl v její prospěch.. Abych učinil proces
spravedlivým, vracím obhajobě 100,000."
Sedí chlápek na záchodě a tlačííííí, jde kolem
uklízečka a zhasne. Ze záchoda se najednou ozve
řev, uklízečka se naštvaně táže: "Proč tak křičíš?"
Na to clápek odpoví: "Uff, no to byl teda blbej for,
já myslel, že mi vypadly oči z důlků!"
Otázka: Čo je to globalizácia? Odpoveď: Smrť lady
Diany. Otázka: Na základe čoho ste tak usúdil?
Odpoveď: Anglická princezná so svojím egyptským
priateľom havarovala vo francúzskom tuneli, na
nemeckom aute, v ktorom bručal holandský motor,
ktorý šoféroval belgičan, čo slopal škótsku whisky,
ktorého prenasledoval taliansky paparazzi na
japonskej motorke. Následne sa ich snažil zachrániť
americký doktor indickými liekmi. A toto všetko
poslali tebe, Čechovi, somarovi, ktorý oblečený vo
vietnamských šatách čumíš do taiwanského
monitoru a v ruke máš čínsku myš. A navyše si to
čítaš v slovenčine.

MOUDRÁ VĚTA
Hlupák se nemění, neboť čas ho míjí a zkušenost se mu vyhýbá.
Alexandr Sergejevič Puškin
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 42. 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: 5.

„U Bartoňů“ – Bývalý největší statek – dům, pazderna, mlýn, bývalo to zřejmě součástí statku čp.4. Podle

archivu z navarovského panství, patřila tato hospodářská usedlost poddanému Havlovi Bartoňů. Tato hospodářská
usedlost se skládá ze dvou domů. Nová budova je postavena v roce 1924 a má svoje čp. 80. Na lomenici v omítce
obytné budovy je zobrazen kalich a nápis je dnes nečitelný (což by nasvědčovalo tomu, že dřívější majitelé byli
vyznání českobratrského). Dále k domu patří stodola. Podle soupisu občanů obce Zásada (Loužnice dříve patřila
pod Zásadu) vlastnil hospodářskou usedlost Havel Bartońů. Rodina Hnídkova a dosud vlastní tuto usedlost.
Nynějším majitelem jest Karel Hnídek a jeho matka Anežka (ze starých knih) .
15 června 1936 sjel blesk do lomenice a do komína. Zničil elektrické rozvody po celém domě i přesto, že dům měl
dva hromosvody. K požáru nedošlo.
V roce 2009 vlastní tento dům od roku 2007 manželé Dimmerovi, kteří provádějí rekonstrukci a jistě z tohoto
domku udělají zase po dlouhých letech krásné stavení.

ROK
1565
1637
1653
1658
1670
1717
?
1748
1759
1759
1790
1880
1994
2009

MAJITELÉ
Kubík
Jan Kubíků
Mikuláš Schwets
Václav a Mariana Schwetz (vdova)
Matěj Schwetz
Jan Schwetz
Matěj Louma a Václav Kodejš ½ statku Ševcova
Václav Kostelán ½ statku Šourkova (Bratříkov)
Jiřík Kostelán ¼ statku
Josef Kostelán ¼ statku
Vít Kostelán ¼ statku
V držení rodu Hnídků
Miluše Hnídková
Libor Hnídek
Michal Vondrouš
Martin Dimmer, Martina Dimmerová

Uvnitř by to už žádný z bývalých majitelů nepoznal…
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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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