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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
19. / 2009
pro týden
27. 5. – 3. 6. 2009

pravidelně nepravidelný týdeník
z Loužnice a okolí

Z DOMOVA
5. - 6. ČERVNA 2009
VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU, SE
USKUTEČNÍ VE DNECH:
pátek 05. června 2009 od
14.00 do 22.00 hodin a
sobota 06. června 2009 od
08.00 do 14.00 hodin. Místem konání voleb je
v naší obci volební místnost na Obecním
Úřadě.
ZLODĚJ V NAŠÍ OBCI – Zase
nám po naší obci potulovala
nějaká škodná. V minulých
dnech se nějaký pobuda vloupal
do rekreačního objektu, nad Petrem
Ziegelheimem, kde si vzal oblečení majitelů a
jídlo a zanechal pěkný nepořádek i s podpisem
„Lukáš“…..
OÚ LOUŽNICE NABÍZÍ K PRODEJI:
Skříň pod gramofon
100,- Kč
Stolek pod psací stroj

300,- Kč

Stůl kancelářský – kovový

500,- Kč

Tiskárna OKIPAGE 8p Laserová

500,- Kč

Monitor k PC

500,- Kč

Skříň kovová registr

100,- Kč

O cenách je moţné ještě jednat.
OÚ Loužnice

RYCHLOSTNÍ SILNICE R35
Liberec – Turnov – Hradec Králové –
Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc –
Lipník nad Bečvou
Rychlostní silnice R35 bude po
dokončení nejdelší rychlostní silnicí u
nás. A bude se dotýkat i naší obce?
R35 bude po dokončení úseku
Hradec Králové – Mohelnice spolu
s dálnicí D11 alternativní "severní
trasou" spojující Čechy a Moravu,
zejména jejich severní části. To by
odlehčilo dopravě na D1. U Hradce
Králové bude R35 od Liberce napojena na dálnici
D11 a kolem Hradce Králové povede R35 společně s
D11 aţ ke druhé dálniční křiţovatce D11–R35 u
Sedlic, kde se R35 odpojí směrem na Olomouc. Po
rekonstrukci čtyřpruhové silnice I/35 v úseku
Jeřmanice – Rádelský Mlýn v roce 2007 mohlo dojít
k přeznačení na rychlostní silnici aţ po Liberec. V
okolí Olomouce byl v říjnu 1997 otevřen úsek
Přáslavice – Velký Újezd, v červenci 1999 Velký
Újezd – Lipník nad Bečvou a v říjnu 2003 úsek
jihovýchodního olomouckého obchvatu (Slavonín –
Přáslavice) a byla tak spojena R46 a hotový úsek
R35 z Přáslavic do Lipníku nad Bečvou. V praxi to
znamená, ţe z Prahy dojedeme po dálnici, resp.
rychlostní silnici, aţ do zmíněného Lipníku nad
Bečvou (D1 –> R46 –> R35). Dne 1. listopadu 2007
došlo k dokončení 1. etapy západní části
olomouckého obchvatu. Poslední úsekem v okolí
Olomouce tak bude 2. etapa, která se má budovat
aţ po roce 2010 a která definitivně zkompletuje
rychlostní silnici R35 mezi Mohelnicí a Lipníkem nad
Bečvou. V souvislosti s dokončením dálnice D11 k
Hradci Králové a pro lepší napojení Pardubic byla v
roce 2006 zahájena výstavba úseku Sedlice –
Opatovice, spojujícího tahy D11 a I/37. Virtuální
zpracování najdete na : HTTP://WWW.KRAJLBC.CZ/INDEX.PHP?PAGE=4339
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SVATBA
V pátek 22.5.2009 proběhla v naší obci ojedinělá akce, svatba Nadi Linkové z Louţnice a
Josefa Bláhy z Rudné u Prahy. I kdyţ počasí zlobilo, tak nakonec vysvitlo sluníčko a po obědě
v Hospůdce Na Záduší mohla pokračovat zahradní slavnost na koupališti. Novomanţelům gratulujeme
a přejeme hodně štěstí.

Novomanţelé Bláhovi

Krájení svatebního dortu

Prasátko

Louţnické koupaliště

hudební kapela „Badys“, z Rudné U Prahy

Plovoucí lampiony nikdo nezničil (jako na čarodějnicích)
a tak pluly a osvětlovaly koupaliště aţ do svítání.
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INFO „ČERNÉ ÚDOLÍ“
DALŠÍ NEHODA MOTORKÁŘE - Další nehoda motorkáře v
ţeleznobrodských serpentinách. K váţné dopravní nehodě došlo v pátek
krátce před 19 hodin v zatáčkách nad Ţelezným Brodem v místě
zvaném u Muchomůrek. V těchto začátkách se stala jiţ řada dopravních
nehod motorkářů. Německý řidič motocyklu nezvládl svůj stroj, který
dostal pod protijedoucí Škodu Octávia s registrační značkou z
Karlovarského kraje. Po nárazu začala obě vozidla hořet. "Na místo
vyjeli profesionální hasiči z Velkých Hamrů a na pomoc dorazili naši
dobrovolní kolegové ze Ţelezného Brodu," uvedl operační důstojník
jabloneckých hasičů. Řidič osobního vozidla vyvázl téměř bez úhony, motorkáře si s těţkým zraněními
převzali záchranáři. "Po uhašení poţáru jsme místo zasypali sorbentem," dodal operační důstojník. Plný
provoz na mezinárodním tahu na Harrachov a Polsko obnovili po dvou hodinách.
ZLEPŠÍ SE SITUACE?
V sobotu po této tragické nehodě zase motorky jezdily a zase závodily tak, ţe
nebylo moţné v klidu přejít silnici a ti co bydlí v blízkosti silnice sotva slyšely
vlastního slova a nemohli si uţít krásného dne. Policie nereagovala na jejich
ţádost o zakročení a během celého víkendu nebyla nikde ani vidět……
Není na čase s touto situací něco udělat? A myslím, ţe spoty některé vysílané na
benzínové pumpě v Ţelezném Brodě, jsou jen pro smích a nikdo na ně
nereflektuje, jsou to zbytečně vyhozené peníze nás poplatníků.
Kolik ještě vypálených míst (nyní uţ jsou tři) na tomto úseku musí být, aby se
situací na této části mezinárodní silnice začaly zabývat i vyšší orgány!?
I kdyţ v tento čas mají všichni starost jen o to, aby si uchránily svoje teplá místa, a nějaká silnice nikoho
nezajímá, ať si to tam vyřeší obyvatelé se svými zástupci sami…..
A nám obyvatelům Louţnice nezbývá nic jiného, neţ se těšit aţ bude pršet, protoţe to je jediný čas, kdy je klid.
NOVÝ SPOT - Tělo motorkáře bezvládně leţící na silnici vedle svého stroje. Před ním brzdná dráha z krve řidiče
dokreslená sloganem: „Nebezpečné předjíţdění způsobuje brutální smrt“. To je jeden ze sloganů další fáze
kampaně Nemyslíš – zaplatíš, kterou včera představilo ministerstvo dopravy (MD). Kontroverzní kampaň za
zvýšení bezpečnosti na silnicích našla po řidičích automobilů další cíl v motorkářích. Startuje právě v době, kdy
začíná motorkářská sezona. Tentokrát neútočí drastickými televizními spoty ani cákající krví. Vystačí si s 25
billboardy u motorestů a odpočívadel, letními akcemi na motorkářských závodech a srazech a s tváří
nejslavnějšího českého motocyklového závodníka Lukáše Peška.
V porovnání s drastickými šoty první fáze měla motocyklová část původně vyjít na pakatel a ze 150milionového
rozpočtu ukrojit jen sedm milionů. Střídmá preventivní akce se však moţná nakonec pěkně prodraţí. Můţou za to
právě motorkáři. „Kdyţ jsme tuto část připravovali, neznali jsme alarmující statistiky z minulého roku. Tehdy se
zdálo, ţe jsou palčivější problémy neţ motocyklisté,“ přiznal včera na tiskové konferenci k zahájení nové vlny
kampaně mluvčí ministerstva Martin Kupka s tím, ţe pokud budou peníze, nevylučuje, ţe v budoucnu vzniknou i
motorkářské spoty. Loňské statistiky
vzbudily pozdviţení. Zatímco celkové
počty mrtvých na silnicích klesly,
motorkářů zemřelo 101. Druhý nejhorší
výsledek za posledních pět let
znamená, ţe kaţdou desátou obětí na
silnici byl motorkář. Z těţce zraněných
byl řidič motocyklu kaţdý sedmý.
Kromě aktuální kampaně uţ
ministerstvo dopravy připravuje i další
její část, tentokrát zaměřenou na
alkohol za volantem. „Její součástí uţ
bude i takzvané disko video. Bude
ukazovat následky nehody dvou lidí vracejících se z diskotéky, z nichţ za volant usedne ten, který pil trochu
méně neţ ten druhý,“ prozradil Kupka.
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ZE SVĚTA
SPLZOV - Ve středu 20.5.2009 v 17,45 hodin

došlo ve Splzově k dopravní nehodě. Z místa leţícího
mimo komunikaci couval s vozidlem Š Felicia combi
46-letý muţ. Při nájezdu do hlavní silnice přehlédl
přijíţdějící motocykl Yamaha, který řídil 27-letý muţ
z Vrchlabí. Řidič motocyklu ve snaze vyhnout se
sráţce upadl na pravý bok, ale smýkající se
motocykl stejně do osobního vozu narazil. Naštěstí
při nehodě nedošlo k ţádnému zranění, takţe
nehoda byla vyřešena na místě blokovou pokutou ve
výši 2 500 Kč, kterou provinilý řidič osobního vozu
na místě zaplatil.

RADČICE - Neznámý pachatel vnikl
v době mezi pondělím a středou do
rekreačního domku v Radčicích.
Z domku odcizil dvoje bezpečnostní
vstupní dveře a přibral i terénní
motocykl, motorovou sekačku, křovinořez, bourací
kladivo, rozbrušovačku a svářečku. Majiteli domku
způsobil zloděj škodu ve výši 170 000 Kč.

JABLONEC NAD NISOU - Dvě dřevěné
plovárny přibudou na začátku července na hladině
jablonecké přehrady
ve Mšeně. Budou se
podobat staré plovárně
na praţském Ţofíně,
poslouţí především k
opalování a vejdou se
na ně desítky
rekreantů. Město dá letos do vylepšení zázemí na
přehradě a kolem ní čtyři aţ pět milionů korun.
Novinářům to řekla jablonecká radní Soňa
Paukrtová. Přehrada o rozloze 42 hektarů láká lidi z
Jablonecka a Liberecka, ale vyráţí k ní také hodně
návštěvníků ze sousedního Saska a Polska. V
parných dnech se u ní vystřídá aţ 5 000 lidí. Jedna
dřevěná plovárna v přírodní barvě se objeví u
uměleckého díla - rybářského prutu, a druhá na
konci první přehrady pod Břízkami. Na plovárny se
rekreanti dostanou po schůdkách. Před letní
sezonou se u přehrady opraví poškozené
cyklostezky a cesty a také se zvelebí zeleň za
Slunečními lázněmi. „V červnu se sejdeme s
obyvateli města, abychom se dozvěděli, jak si
přehradu a okolí představují oni. My bychom rádi
zachovali její přírodní ráz," podotkla Paukrtová.
Na největším přírodním koupališti v Libereckém
kraji, Máchově jezeře, nechystá společnost Regio
pro léto ţádné větší novinky. Na rozdíl od minulých
let nevylepší sociální zázemí a nepostará se o nové
atrakce. „V době hospodářské krize musíme šetřit i
my," vysvětlil předseda představenstva Regia Luděk
Téra. V Doksech však končí rekonstrukce hlavního

parkoviště pro návštěvníky Máchova jezera. Z
parkoviště především zmizela stará štěrková
plocha a vystřídal ji nový povrch z asfaltu a

zámkové dlaţby. Parkoviště oţivila zeleň a je lépe
chráněné proti zlodějům aut.
V rekreačním areálu Kristýna u Hrádku nad Nisou,
kde se nachází zatopený lom o rozloze 20 hektarů a
velký kemp, vyrostla nová budova se sprchami a
WC. Společnost Kristýna téměř zbourala staré
nevyhovující sociální zařízení a do výstavby nového
vloţila 700 000 korun. „Vysekali jsme také křoví a
vytvořili dalších 50 míst pro stany," konstatoval
předseda představenstva společnosti Kristýna Radek
Petr. Do kempu u lomu se vejde přibliţně tisícovka
rekreantů.

JILEMNICE - Letos je tomu sto let, kdy
naposledy vydechl hrabě Jan Harrach. Český šlechtic
zasáhl svojí vládou i do okresu
Semily a pro celou republiku byl jak
hospodářským, tak i politickým
přínosem, zaslouţil se i o rozvoj
lyţování v Čechách. Nemalou
měrou ovlivnil i Jilemnici, kterou
svým konáním učinil kolébkou
českého lyţování. Ţivot i zásluhy
Jana Nepomuka Františka hrabě
Harracha připomíná výstava ve
zdejším Krkonošském muzeu, jeţ potrvá aţ do 13.
září.

LIBEREC - S těţkým zraněním skončil v
nemocnici. Včera večer skončil v liberecké nemocnici
61 letý muţ. Ten nezvládl start s padákem z konce
letištní plochy v Hodkovicích nad Mohelkou a při
náhlém poryvu větru spadl z dosud nezjištěné
výšky. Přitom utrpěl váţná poranění hlavy a nohou,
se kterými ho liberečtí záchranáři transportovali
vrtulníkem do Krajské nemocnice Liberec, kde je
nyní v péči lékařů. Zavinění další osobou bylo v
tomto případě vyloučeno, rovněţ byla vyloučena i
vada na padáku. Chyba byla na straně muţe, který
neodhadl a nezvládl start s padákem v poryvech
větru.
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OKRESNÍ KOLO HRY "PLAMEN"
MLADÝCH
HASIČŮ RADČICE
23.5.2009
Dne 23.5. 2009 od
8.hodin ráno se na
hřišti v Radčicích
uskutečnilo
okresní kolo hry "PLAMEN" mladých hasičů.
Pořadatelem této jarní části bylo SDH Radčice.

SMRŽOVKA - PROLÍNÁNÍ 2009 je velká

lidová veselice pod otevřeným nebem, kterou
kaţdoročně připravuje Město Smrţovka společně s
partnery. Sobotní slunečný den opět přilákal do
lesoparku u místního Parkhotelu velké mnoţství
převáţně rodin s dětmi. Z pestrého programu si
vybral kaţdý. Velký zájem byl o sledování zručných
rukou řemeslníků, se sklářskou pecí přicestoval s
Desné umělecký sklář Martin Štefánek, na kovadlině
Josefa Cvrčka ze Ţelezného Brodu – Haratiny, si
zkoušeli svoji zručnost hlavně teenageři, z Lučan
přijel předvést svůj fortel košíkář Jaroslav Novotný,
máslo z kozího mléka před zraky uţaslých diváků
přímo ve stánku tloukla farmářka Hana Maturová z
farmy Kamínka v Chuchelné, na kordulkách
paličkovala krajkové stuhy celá rodina Zuzany
Galuszkové z Desné a výrobu skleněných figurem
předváděli pedagogové jablonecké střední školy
řemesel a sluţeb manţelé Hartlovy. Ve velkém stanu
byla po celý den k ochutnání krajová jídla, desítky
trhovců nabízely tradiční jarmareční zboţí, divadlo
Na cestě si na sobotu nachystalo hned dvě pohádky

27. května
2009

pro nejmenší. Odváţní kluci a holčičky šplhali v
lanoví do korun stromů, všechny generace pak se
zájmem postávaly u ohrad s kravičkami s telátky,
kozami i ovcemi,mládeţ se vozila na koních. Pan
starosta oslavoval narozeniny a všichni se náramně
dobře bavili. Byla to taková moc prima sobota.

ŽELEZNÝ BROD - AMK Ţelezný Brod ve
spolupráci s ČZ
Veterán Team
uspořádal v sobotu 4.
ročník turistickoorientační rallye
motocyklových a
automobilových
veteránů starších
dvacet pět let v okolí řeky Jizery a Ţelezného Brodu
s cílem v Huntířově.

LIBERECKÝ KRAJ Zájemci mohou vyuţít moţnosti čerpat finanční
podporu na své „včelařské projekty“! Rezort
zemědělství a ţivotního prostředí Libereckého kraje
vyhlašuje výzvu k předkládání ţádostí do
Grantového fondu Libereckého kraje v rámci
Programu č. 25 – Podpora včelařství. Předmětem je
podpora začínajících včelařů, rozšíření a zkvalitnění
chovu stávajících včelařů, umístění nových včelstev
do oblastí, kde chov není nebo je rozšířen v
nedostatečné míře, dále prevence onemocnění a
obnova uhynulých včelstev, u nichţ byla zanedbána
prevence. Ţádosti musí být doručeny v elektronické
a písemné podobě, a to nejpozději do 18. června
2009 do 14:00 hodin (rozhoduje termín doručení do
podatelny Krajského úřadu v Liberci). Kompletní
informace najdete na www.kraj–lbc.cz, odkaz
Grantový fond, nebo na tel. 739 541 552 (Tomáš
Komrzý), či 485 226 671 (Pavla Čechlovská).
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KULTURA
VÝSTAVA KOPIÍ KORUNOVAČNÍCH
KLENOTŮ
26.5.2009 - 18.6.2009, Místo konání: Muzeum
Českého ráje, Turnov

vrchnostenské kanceláře s původními
archivními skříněmi z 19. století.
Místo konání: Zámek Hrubý Rohozec

VARHANNÍ MALIČKOSTI
29.5.2009 od 19:00, Varhanní koncert Jany
Havlíčkové. Místo konání: Kostel sv. Petra a
Pavla, Semily

STÁR PLEJ - SOUTĚŽ REGIONÁLNÍCH
KAPEL
29.5.2009 od 20:00, Pátý soutěţní večer za
účasti kapel Grottlis, Ticho, P.K. Tribute, Rónin,
Wet Paint. Místo konání: Klub Na Rampě
Jablonec n/N

STAROČESKÉ ŘEMESLNICKÉ TRHY
30.5.2009 - 31.5.2009, 15. ročník
řemeslnických trhů s ukázkou tradičních
řemesel a bohatým kulturním programem. Na
dvou pódiích se představí řada hudebních
loutkohereckých, folklórních, tanečních a
divadelních souborů. Místo konání: Městský
park a atrium Muzea Českého ráje.
Místo konání: Turnov

MĚSTSKÉ KINO ŽELEZNÝ BROD
Na měsíc ČERVEN připravujeme tyto filmy:
Monstra vs. Vetřelci
Rychlí a zběsilí
Znovu 17
Proměny
Báječný svět shopaholiků

STO ZVÍŘAT
30.5.2009, Nejznámější tuzemská ska formace,
kterou podpoří předkapela Los Chuperos.
Místo konání: Mnichovo Hradiště
Typ akce: koncert, Pořadatel: Vostrov Open
Air Club
HASIČSKÝ DEN DĚTÍ
30.5.2009, Sportovní atrakce, ukázky hasičské
techniky, šermířské vystoupení. Semily – park
Ostrov.
SBĚRATELSKÁ BURZA
30.5.2009 od 9:00 do 12:00
Burza poštovních známek, pohlednic, odznaků,
mincí, bankovek, nálepek a telefonních karet.
Místo konání: restaurace Sokolovna.
Místo konání: Turnov
ORIENTÁLNÍ SVĚT ČESKÉ ŠLECHTY
1.6.2009 - 30.9.2009
Výstava historických předmětů z Číny,
Japonska, Turecka a dalších asijských zemí,
které si šlechta vozila ze svých cest jako
suvenýry a kterými se obklopovala na svých
sídlech. Vedle obrazů a bronzových či
keramických předmětů bude k vidění také
např. samurajská zbroj. Návštěvníci výstavy
budou moci zároveň nahlédnout do

IV. STAROMILSKÁ POUŤ BZÍ
kde: kostel Nejsvětější Trojice ve Bzí
kdy: v sobotu 6. června 2009 od 10:00 hodin
aţ do tmy
ŽELEZNOBRODSKÝ JARMARK 2009
Ţelezný Brod
12.06.2009 - 14.06.2009
DDM VIKÝR JABLONEC - JABLONEC N. N.
11. ročník celostátní akce BAMBIRIÁDA 2009
se dostal letos i do Jablonce nad Nisou. Jednou
z doprovodných akcí je projekt nazvaný
„Otevřené klubovny“, jehoţ cílem je propagace
činností i v jiných obcích neţ jen v těch, kde se
Bambiriáda pořádá obvykle. Jeho pořadatelem
je DDM Vikýř.
„I vy máte příleţitost propagovat vaše zařízení,
školu, volnočasové aktivity a ukázat je
veřejnosti, případně nasbírat další nápady,
zkušenosti,“ říká Stanislava Příhonská, vedoucí
předškolního oddělení a oddělení hudební
výchovy DDM Vikýř.
DDM Vikýř Jablonec - pátek 5. června
PROGRAM: 10.00 – 16.00 hodin – otevřené
ICM v DDM Vikýř, zahrada, zpřístupněny
nízkolanové aktivity, klub pro maminky s
dětmi, hudební program
13.00 – 16.00 hodin – vystoupení dětí MŠ,
ţáků ZŠ a ŠD, dalších volnočasových aktivit
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ČERNÁ KRONIKA

Jízda tramvají mezi Jabloncem a Libercem se včerejšího
dne prodraţila 29-leté ţeně z Jablonce n.N. Ţenu okradl
neznámý pachatelek, ţe jí z kabelky zavěšené na rameni
odcizil sportovní peněţenku. Ţena měla v peněţence i
osobní doklady. Celkově způsobená škoda činí 1 300 Kč.
Upozorňujeme občany, aby v prostředcích hromadné
dopravy věnovali zvýšenou pozornost svým taškám. Není
dobré mít peněţenku navrchu tašky, neboť tak je velice
snadno přístupné zlodějům.
Jízdní kolo značky Vertec Street Rider si včera v 16,10
hodin před poštou v Jablonci n.N. – Kokoníně odloţil 16letý mladík. Pět minut strávených uvnitř budovy stačilo
neznámému pachateli k tomu, aby mladíkovi kolo odcizil.
Způsobená škoda činí 12 000 Kč.

V úterý 19.5.2009 v 2,47 hodin došlo v Jablonci n.N.Kokoníně k odcizení vozidla Š Octávia Scout
zaparkovaného u domu. Neznámý pachatel s odcizeným
vozidlem odjel k Turnovu, kde jej zanechal. Díky tomu, ţe
vozidlo bylo zabezpečeno vyhledávacím systémem, došlo
záhy k jeho lokalizaci a nedlouho po odcizení mohlo být
vráceno majiteli. Pachatel u vozidla stihl poškodit zámky
dveří, spínací skříňku a řídící jednotku, takţe celkově
způsobená škoda činí 75 000 Kč. Hodnota vlastního vozidla
však představuje částku 600 000 kč, takţe investice do
zabezpečení se majiteli určitě vyplatila.
Policisté se v průběhu úterý 19.5.2009 opětovně věnovali
kontrolám chování řidičů v úseku silnice I/14 mezi
Jabloncem n.N. a Tanvaldem. Mezi řidiči se i tentokrát
našli provinilci, kteří nerespektují zákazy a nedodrţují
povolenou rychlost. Celkem bylo zjištěno 19 řidičů, kteří
nedodrţeli zákaz vjezdu a 19 řidičů, kteří překročili
povolenou rychlost. Mezi pokutovanými v zákazu vjezdu se
vyskytl i řidič, který nevlastní řidičské oprávnění. Dnešního
dne kontroly dále pokračují.
V pondělí 18.5.2009 v 20,15 hodin došlo na Horním
Tanvaldě k nehodě mladého cyklisty. 20-letý muţ jel na
horském kole Author Profile ve směru od Tanvaldu na
Smrţovku. Při nájezdu do levotočivé zatáčky nepřizpůsobil
rychlost kola stavu a povaze vozovky. S kolem vyjel vpravo
mimo vozovku a havaroval. Při nehodě si muţ poranil nohu
a musel být převezen do nemocnice. Nehoda by se muţi
pravděpodobně nestala, kdyby před usednutím na kolo
nepoţil značné mnoţství alkoholu. Přístroj Drager mu
naměřil 1,55 g/kg alkoholu v dechu. Muţ doznal, ţe vypil 5
x 10-ti stupňové pivo a ještě destilát. Jelikoţ muţ poţil
před jízdou alkohol a to bohuţel ani cyklista nesmí, bude
mít pro něho tato jízda kromě zdravotních problémů ještě
další dopady ( muţi hrozí pokuta ve správním řízení ve výši
25 000 aţ 50 000 Kč, za to, ţe jel na kole pod vlivem
alkoholu ). Nehoda dále zůstává v šetření Skupiny
dopravních nehod.
Vloupání do kiosku v Harrachově.
Do kiosku s občerstvením v Harrachově - Rýţovišti se
vloupal dne 19.5.2009 pachatel, který z objektu odcizil věci
za 61 300 Kč. Jedná se o alkohol, cigarety, fritézu,
kasírtašku a další věci.

trestného činu Krádeţe, za coţ mohou být potrestáni
odnětím svobody v trvání aţ dva roky. Další vyšetřování
osob probíhá na svobodě.
Květinové dárky jsou velmi milé. Záleţí však na tom, kdo a
jak květiny získá. V průběhu noci ze středy na čtvrtek se
neznámý pachatel vloupal na Smrţovce do prodejny
Květinka. Nevnikl přímo do kamenného obchodu, ale do
venkovního oploceného prostoru u prodejny. Odcizil různé
květiny a přibral i kvalitní zeminu na květiny. Majitelce
květinářství způsobil škodu ve výši 15 000 Kč.
K dopravní nehodě osobního vozu zn. Škoda Octavia došlo
dnes po 7 hodině na silnici v části Bělá obce Mírová pod
Kozákovem. Turnovští profesionální hasiči nalezli osobní
vůz, který narazil do stromu a byl odmrštěn mimo
vozovku. Vůz se bočním nárazem do stromu téměř rozpůlil.
Zraněný řidič, který měl zaklíněnou nohu pod přístrojovou
deskou a sedačkou, částečně z vozu vypadl. Hasiči muţe,
který byl při vědomí a komunikoval, ve spolupráci se
záchranáři zdravotnické sluţby z vozu vyprostili, vůz
zabezpečili proti vzniku poţáru a do příjezdu policistů řídili
dopravu v místě nehody.
V době od 8. března do 23. května dosud neznámý
pachatel poškodil část eternitové střechy domu v Nové Vsi
nad Nisou, ze kterého odcizil šest metrů měděného
hromosvodového drátu s úchyty v hodnotě 1.000,- Kč.
Poškozením střechy a omítky domu vznikla škoda ve výši
11.700,- Kč. Pachatel se tímto skutkem dopustil trestných
činů krádeţe a poškozování cizí věci, za které mu hrozí
trest odnětí svobody aţ na dva roky.
V sobotu 23. května 2009 v 18:40 hodin byl na tísňovou
linku 112 ohlášen poţár osobního automobilu v blízkosti
rozhledny Kozákov na Semilsku. Na místo byli vysláni
semilští profesionální hasiči. Při příjezdu hasiči zjistili, ţe
osobní automobil zn. Peugeot je celý zasaţen poţárem. Ve
vozidle se nikdo nenacházel. Na uhašení byly nasazeny dva
vysokotlaké vodní proudy.
V noci z 24. na 25. května neznámý pachatel rozbil zadní
boční okno nákladového prostoru vozidla zn. VW Sharan,
které v té době bylo zaparkované na parkovišti v ulici
Josefa Hory v Jablonci nad Nisou. Následně z tohoto
vozidla odcizil dvě potápěčské láhve s příslušenstvím v
hodnotě 14.600,- Kč. Poškozením vozidla vznikla jeho
majiteli škoda ve výši 3.000,- Kč. Pachatel se tímto
skutkem dopustil trestného činu krádeţe, za který mu hrozí
trest odnětí svobody aţ na dva roky.
V pátek 22. května v 16.30 hodin dosud neznámý pachatel
jel na kole po stezce od vlakové zastávky v Tanvaldě
směrem do Smrţovky podél vody, kde potkal ţenu, která
měla přes rameno zavěšenou kabelku. Cyklista - pachatel jí
tuto kabelku z ramene strhl a pokračoval v jízdě na kole
dále směrem do Smrţovky. Poškozená ţena měla v kabelce
uloţenou peněţenku s finanční hotovostí, platební kartu a
mobilní telefon. Pachatel, který tímto způsobil ţeně škodu
ve výši 1.320,- Kč, se tak dopustil trestných činů krádeţe a
neoprávněného drţení platební karty, za které mu hrozí
trest odnětí svobody aţ na dva roky.

V pondělí 18.5.2009 v 4,10 hodin vnikli do areálu firmy v
ulici Maxe Švabinského v Jablonci n.N. zloději. U tří
zaparkovaných vozidel vylomili zámky nádrţí a odčerpali z
nich naftu. Po opuštění areálu však byli zadrţeni policisty.
V současné době došlo k obvinění muţů ze spáchání
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POČASÍ
STŘEDA 27.5.

16 °C/10 °C

NEDĚLE 31.5.

17 °C/6 °C

ČTVRTEK 28.5.

13 °C/9 °C

PONDĚLÍ 1.6.

22 °C/10 °C

PÁTEK

14 °C/7 °C

ÚTERÝ 2.6.

15 °C/7 °C

STŘEDA 3.6.

29.5.

SOBOTA 30.5.

23 °C/12 °C

25 °C/13 °C

Dne 20.5.2009 byla v ČHMÚ vydána nová předpověď na 30 dnů. Toto období bude teplotně nadprůměrné,
sráţkově průměrné. Podle nejnovější měsíční předpovědi, která byla vydána dnes ve 14:00 hod v ČHMÚ, nás čeká
období od 21.5 do 20.6. teplotně nadprůměrné a sráţkově průměrné. Průměrné teploty se budou pohybovat mezi
14,3 a 15,2 °C se střední hodnotou v 15,0 °C. Ovšem jednotlivé dekády se mezi sebou budou lišit. Resp. první
dvě dekády, a to období od 21.5. do 31.5. a od 1.6. do 10.6. budou teplotně nadprůměrné, dekáda třetí, tj.
období od 11.6. do 20.6. uţ bude teplotně průměrná. Průměrný sráţkový úhrnu bude mezi 64,3 a 88,2 mm se
střední hodnotou v 82,2 mm. V případě sráţek ale bude první dekáda podprůměrná, druhá průměrná a třetí
nadprůměrná, tj. období jako celek bude průměrné.
V úterý tropické vedro s 31
°C, v pátek chladno 10 °C,
na vrcholcích hor sněţení.
Takový je výhled počasí na
nejbliţší čtyři dny. Z horkého
ve chladné se počasí začne
měnit uţ odpoledne, kdy se
nad Českem začne
rozšiřovat studená fronta.
Před ní teplý vzduch od jihu
vyţene teploty aţ na
zmíněných 27 aţ 31 stupňů.
Nejvyšší teplotu vzduchu
očekáváme v Praze, ve
Středočeském kraji a na
Plzeňsku - tady by se
odpolední teplota měla
zastavit na hodnotách přes
30 °C. Přesto se teplotní
rekord naměřený v
praţském Klementinu před
141 lety zřejmě přepisovat
nebude - v roce 1868 tady
naměřili 31,6 °C.

Pohled na Louţnici od Kordíků
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PRANOSTIKA
27.5.
O svatém Duše choď ještě v koţiše.
Na svatého Ducha nesvlékej koţicha;
po svatém Duchu nezbavuj se koţichu.
Déšť o letnicích - slunce na Boţí tělo.
Na svatého Ducha bláto - bude laciné
mláto.
Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána
ţita.
28.5.
Pohoda na svatodušní pondělí slibuje
úrodu.
Kdyţ prší v pondělí svatodušní, bude
zkáza na sena.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li uţ máj zahradníkem, není stodol
milovníkem.
Suchý květen - mokrý červen.
Kdyţ máj vláhy nedá, červen se předá.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Kdyţ se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu
zřídka mrholívá.

27. května
2009

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 dţbáně.
Přišel Petr Celestýn - mohou se jiţ
okurky sadit ven.
1.6.
O svatém Fortunátu má kapka deště
cenu dukátu.
Pohoda na Nikodéma - čtyři týdny
dešťů za nima.
Pěkné počasí o svatém Fortunátu
slibuje úrodný rok.
3.6.
Jaké počasí o svatém Erazimu, takové
bude i v příští zimu.

Děvčata na koupališti: V.Čílová, M.Štumpová, V. Plecháčková, L.Rezlerová, J.Šourková, V. Bočková, I.Maturová,
H.Hujerová, Z. Karlová, L.Daníčková, B.Laurinová….poznáte další?
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KALENDÁRIUM

GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.
25.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
27.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
29.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
30.5. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
1.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
2.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
3.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Lenka Krupková
Jana Matěásková
Ondřej Živný
Šárka Dudychová
Alena Kopalová
Jan Němeček
Martin Kordík

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
27.5. 1975 – Jamie Oliver, britský kuchař a televizní moderátor
28.5. 1942 – Boţidara Turzonovová, slovenská herečka
30.5. 1434 – Došlo k bitvě u Lipan
31.5. 1884 – John Harvey Kellogg si podal patent na kukuřičné lupínky.
2.6. 1297 – Václav II. byl korunován českým králem.
3.5. 1801 – František Škroup, český skladatel († 7. února 1862).

PSÍ KALENDÁŘ:
květen 2009
Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

25
Arif

26
Bastien

27
Alf

28
Daxi
Orchidea

29
Rasty
Žaneta

30
Pongo
Baryk

31
Denis
Puma

červen 2009
Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

1
Deli
Uran

2
Tesák
Alan

3
Ar
Lup

4
Tin
Edward

5
Billy
Gejša

6
Anita
Honey

7
Albi
Wabi

8
Lex
Greco

9
Cigy
Baby

10
Dyk
Artuš

11
Sad
Chip

12
Gero
Astro

13
Rintintin

14
Buš
Haryk

16
Iris
Hubert

17
Perdita
Eliot

18
Ara
Tara

19
Míša

20
Lyr

21
Aton
Borek

22
Bron
Zuzanka

23
Laura
Saša

24
Lassie

25
Ferda

26
Felix
Asta

27
Akita
Xaver

28
Arny
Felix

29
Lima

30
Apollo
Bohouš

15
Huč
Bublina

Rasty
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27. května
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LOUŽNICKÉ TRADICE

SVÁTEK BOŽÍHO TĚLA
Svátek Boţího těla se slavil po uplynutí jedenácti dnů od Boţího hodu svatodušního, coţ bylo období
mezi 21. květnem a 24. červnem.
Lidé, kteří šli na Boţí tělo do kostela,
z Louţnice se chodilo do Drţkova nebo aţ
do Bzí, měli sebou na posvěcení věnečky a
věnce, zhotovené z různých lučních bylin.
Hospodyně pak takový věnec dávala
dobytku a to především kravám při telení.
Posvěcené věnečky chránily celé
hospodářství před bleskem a krupobitím. Po mši se šlo v průvodu k jednotlivým oltářům. Oltáře byly
čtyři, u kaţdého z nich se četl začátek jednoho ze čtyř evangelií a u kaţdého z nich se udělovalo
poţehnání. Větvičky břízy a lípy, které zdobily oltáře, prý měly zázračnou moc. Pokud se takový proutek
zasadil na pole, kde byl zasazen len, vyrost pak len do závratných výšek. Cestu, po které kráčel kněz,
děvčata hojně posypávala květy a lístky. Před kaţdým domem bývalo tento den pečlivě zameteno. U
nás byl průvod spojován s prosbami za příznivé počasí pro nadcházející léto a před různými ţivelnými
katastrofami. Na počátku 20. století bylo zvykem, ţe rodiny stavěly před svým stavením malé oltáře
podle svého vkusu a ze všech koutů se ozývaly rány z hmoţdířů.
LETNICE - 31. května 2009
Křesťané slaví seslání Ducha svatého na apoštoly a na Jeţíšovu matku
Marii, shromáţděné ve večeřadle (Sk 2,1-13). Duch svatý tak posvětil
církev jako nový Boţí lid a zahájil její misijní šíření.
Seslání Ducha svatého slavila starokřesťanská církev brzy, ale první
ověřené zprávy pochází aţ ze 3. století. Brzy se objevila snaha
připodobnit tento svátek Velikonocům, proto se jiţ ve 4. století slavila
vigilie (předvečer) s oktávem (následných 8 dní) a připojil se také další
sváteční den - "svatodušní pondělí". Po Velikonocích se v západní církvi staly Letnice druhým svátkem, v
němţ dříve bylo moţno světit křestní vodu a udělovat svátost křtu. Liturgická barva je červená - na
památku ohnivých jazyků, v jejichţ podobě sestoupil Duch svatý na apoštoly.
Letnice také navazovaly na tradici předkřesťanských svátků. Český kronikář Kosmas psal roku 1092 o
kníţeti Břetislavovi II., ţe vyháněl ze země čarodějníky, věštce a hadače pohanské. Vykořenil také
"obyčeje pověrečné, které vesničané, posud pohané, o Letnicích v outerý nebo ve středu zachovávali,
přinášejíce dárky ke studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům obětovali".
Starozákonní Letnice byly u Ţidů původně zemědělským svátkem díkůvzdání Hospodinu za ţně (šavuot svátek týdnů). Oslavovaly se 7 týdnů (50 dnů) po Velikonocích, coţ křesťanství převzalo. Později se z
nich stala oslava darování Zákona Mojţíšovi na hoře Sinaj.
PRVNÍ SEKÁNÍ TRÁVY
Bývalo zvykem, ţe mládenci dívku, která šla poprvé v novém roce na
trávu, polévali vodou, prý aby nebyla lenivá. Sena sečeného koncem
května si hospodyně nesmírně váţily a dávaly je dobytku jako lék. Kdo
sekal trávu o Svatodušní svátky, tomu by vypadalo tolik vlasů, kolik
posekal stébel. Utrhl-li hospodář na svátek svatého Jana Křtitele (24.6.)
tři hrsti trávy ze sousedovy zahrady nebo louky a poté vešel po kolena do
vody a trávu hodil za sebe, přetáhl tím veškerý uţitek sousedova domu a
hospodářství k sobě.
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN
Karmelitánské kapky
1/2 kg meduňka lékařská, 20 g citrónové kůry (z chemicky neošetřeného plodu), 20 g
celé skořice, 10 g muškátový oříšek, 1 l 35%-40% alkoholu.
Uvedené ingredience 14 dní macerujeme. Uţíváme 2-4 lţičky denně, pomáhají při
ţaludeční kolice, bolestech hlavy a nervové slabosti.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
CRATAEGUS X MEDIA - HLOH PROSTŘEDNÍ - CRATAEGUS INTERMEDIA
Hloh utišuje bolesti na hrudi při angíně pectoris, sniţuje
vysoký krevní tlak, u nemocných se srdečními nemocemi
zlepšuje výkonnost srdečního svalu, upravuje arytmii
(nepravidelný srdeční tep). Hloh - působení a účinky
Hloh příznivě ovlivňuje činnost srdce a tepen, dokáţe
rozšiřovat krevní cévy, zvyšovat zásobu srdeční energie a
zlepšovat funkci srdečního svalu. Tyto nenápadné, ale
cenné účinky na srdce mhou snad souviset s jeho
bohatými zásobami rostlinných sloučenin zvaných flavoidy,
především s oligomerickými proantokyanidinovými
komplexy (OPK), které mají mocnou antioxidační účinnost.
Hloh a jeho hlavní příznivé účinky: Hloh jako srdeční lék
má široké pole působnosti. Rozšiřuje tepny tím, ţe ruší účinek enzymu ACE enzym (angiotensin), který
tepny naopak zuţuje. Tento jeho účinek zlepšuje průtok krve tepnami, a proto je vhodným lékem pro
nemocné s anginou pectoris. Chronicky staţené tepny mohou vést k trvale zvýšenému krevnímu tlaku
(srdce musí proti nepruţným tepnám vyvíjet větší tlak), takţe hloh můţe u nemocných s mírnou
formou hypertenze sniţovat krevní tlak.
Hloh také pravděpodobně blokuje enzymy oslabující srdeční sval a tím posiluje výkonnost srdce jako
pumpy. Pro tuto svou vlastnost má hloh zvláště příznivé účinky u lidí s lehčím srdečním onemocněním,
kteří nepotřebují silné léky, jako je například digitalis. Navíc antioxidační schopnosti hlohu mohou
zabraňovat poškození cév spojeného s tvorbou tukových plátů ve věnčitých srdečních tepnách.
Další příznivé účinky hlohu: Dějiny hlohu jako léku jiných chorob jsou velmi dlouhé. Jako podpůrný lék
má pravděpodobně hloh uklidňující účinek u lidí trpících nespavostí. Někteří výzkumníci se domnívají,
ţe hloh také chrání kolagen, bílkovinu tvořící součást pojivové tkáně, která je poškozena některými
nemocemi, především artrózou a artritidou. Jak hloh uţívat. Hloh a jeho dávkování: Doporučená dávka
hlohového výtaţku se pohybuje mezi 300 aţ 400 mg denně ve formě tobolek nebo tablet a od 1 lţičky
do 1 lţíce tinktury – v závislosti na typu srdečního onemocnění. Lidé s rizikem srdečního onemocnění
by měli uţívat preventivně doplňky s obsahem 100 aţ 150 mg výtaţku denně – nebo jednu lţičku
tinktury. Hloh – návod k uţívání: Uţíváte-li větší mnoţství, působí hloh nejlépe, je-li celkové mnoţství
rozděleno na několik denních dávek. Příznivé účinky hlohu na váš organismus se však mohou projevit
také aţ za několik měsíců. Hloh - fakta a rady
V německé studii u 136 nemocných s lehčím a středně těţkým srdečním onemocněním uváděli ti
pacienti, kteří uţívali výtaţek z hlohu, menší dušnost, menší otoky koníků a lepší fyzickou výkonnost
neţ nemocní uţívající placebo. Fyzikální vyšetření i laboratorní testy potvrdily, ţe se stav nemocných,
kteří uţívali hloh, zlepšil, kdeţto u druhé skupiny byl nález nezměněn nebo horší. Vedlejší účinky hlohu
Přípravky z hlohu jsou všeobecně pokládány za jeden z nejbezpečnějších přípravků herbální medicíny.
Někdy se uvádí nevolnost, zvracení, pocení, únava a koţní vyráţky, ale tyto projevy sou velmi vzácné.
Hloh se zdá zcela bezpečný i při společném uţívání s klasickými léky. Naopak – pokud hloh budete
uţívat zároveň s nimi, můţe se jejich spotřeba sníţit. Neţ však začnete hloh uţívat, poraďte se se
svým lékařem a rozhodně nesniţujte dávky dosud uţívaných léků, ani je nevynechávejte.
Při pouţívaní hlohu pozor na : Máte-li zdravotní problémy, poraďte se o uţívání potravinových doplňků
se svým lékařem.
Ve starověku se věřilo, ţe hloh chrání domy před bleskem a lidi před ďábly, kteří se potulovali po zemi
při večerních oslavách prvního máje; kdyţ jste však přinesli jeho květy do domu, přinášely smůlu.
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SVATEBNÍ MENU:

SALÁT CAPRESE
4 rajčata, 4 koule sýru Mozzarella, olivový olej, ocet balsamico podle chuti, sůl,
pepř, několik lístků čerstvé bazalky.
Rajčata nakrájíme na kolečka, stejně jako Mozzarelu a střídavě podle vlastní
fantazie naklademe na talíř. Ozdobíme lístky bazalky, osolíme, opepříme, zalijeme
olivovým olejem a balsamicem. Pokud nemáte zrovna čerstvou bazalku, pouţijte
sušenou, má malinko jiné aroma, ale výsledek bude skoro totoţný. Variantou
salátu můţe být pouţití malých cherry rajčátek a baby mozzarely.

DOMÁCÍ BANKETKY
150 g hladké mouky, 50 g hrubé mouky, necelé deci (cca 8 cl) mléka, 10 g droţdí, 50 g
másla, nebo rostlinného tuku v kostce, 1 ţloutek, špetka soli, 1 lţička cukru, bílek na
potření, tuk na promaštění plechu.
Do mísy prosijeme mouku a ostatní přísady a zaděláme středně tuhé těsto. Necháme jej
vykynout, potom ho rozdělíme na malé dílky a utvoříme z nich bochánky (rohlíčky nebo
jiné tvary). Klademe na promaštěný plech, necháme "zkynout", potřeme rozšlehaným
bílkem a upečeme do zlatova ve středně vyhřáté troubě.
HOVĚZÍ POLÉVKA S JÁTROVÝMI KNEDLÍČKY
200-250 g hovězího masa na polévku (ţebro), 1 mrkev, 1 petrţel, 1 menší celer, 1
cibule, 3 strouţky česneku
5 kuliček nového koření, 5 kuliček pepře, sůl, 100 g jater, 1 ţloutek, 1 lţička
majoránky, muškátový oříšek, strouhanka podle potřeby, petrţelová nať nebo paţitka.
Maso omyjeme a dáme vařit do hrnce s osolenou vodou. Přidáme nové koření a pepř.
Vaříme, dokud není maso měkké. Pak vývar přecedíme. Kořenovou zeleninu okrájíme,
omyjeme, nakrájíme na nudličky nebo nastrouháme na hrubším struhadle a dáme
vařit do čistého vývaru. Cibuli a 2 strouţky česneku oloupeme, pokrájíme a přidáme
do vývaru. Játra naškrabeme nebo umeleme, 1 strouţek česneku oloupeme, utřeme
se solí a majoránkou, muškátovým oříškem a přidáme ţloutek a smícháme, podle potřeby zahustíme strouhankou,
aby vznikla hustší směs. Můţeme přidat i sníh z bílku. Z hmoty tvarujeme mokrýma rukama malé hladké kuličky.
Kdyţ je zelenina měkká, přidáme knedlíčky do polévky a vaříme asi 3 minuty. Libové části hovězího masa
nakrájíme na kousky a vrátíme do polévky. Krátce povaříme, dokud knedlíčky nevyplavou na povrch a nudle
nejsou měkké. Na talíři sypeme porce polévky omytou na nasekanou petrţelkou nebo paţitkou.
JANEČKOVO BURGUNDSKÉ HOVĚZÍ
100 g slaniny, nakrájené na kostičky, 2 strouţky česneku, nakrájené na jemné plátky, 1 mrkev, nakrájenou na
kostičky + stejně velký kousek celeru, také na kostičky, 1 velkou cibuli, nakrájenou
nadrobno, 3 lţíce stolního oleje, 1,5 kg hovězího roštěnce (nebo kliţky nakrájené, ale ta
je nakrájená na kousky), sůl a pepř, koření na zvěřinu, 750 ml červeného vína, 3 lţíce
olivového oleje, brusinky.
Ve velkém (nejlépe litinovém) kastrolu osmaţte nasucho slaninu s mrkví, celerem a
nakrájenou velkou cibulí. Pokud je slanina libovější, přidejte kousek másla a opékejte,
dokud není zelenina měkká. Ke konci přidejte i česnek. Mezitím si připravte maso:
prošpikujte jej špekem. Jakmile je zelenina měkká, vyjměte ji a hrnci rozpalte stolní olej a
maso na něm opečte ze všech stran. Maso zalijte vínem, do hrnce vraťte zeleninovou směs se slaninou, přidejte
bylinky a sůl. Pečte zakryté v troubě alespoň dvě hodiny. Ještě lepší je nechat maso marinovat cca 4 dny ve víně
a koření. Po upečení maso vyndejte a zeleninu rozmixujte na jemno, přidejte brusinky a můţete podávat
s brambory, knedlíkem či rýţí.
SLANÝ ŠTRŮDL
Sůl, listové těsto 1 balíček, na potření: vejce 1 ks, nádivka: niva 100 g, mletý černý pepř,
majoránka, česnek 2 strouţky, měkký salám 100 g, eidam 100 g, uzený sýr 100 g, šunka
100 g, slanina 100 g.
Listové těsto necháme při pokojové teplotě rozmrazit. Mezitím se můţeme věnovat přípravě
nádivky. Do té pouţijeme veškeré zbytky uzenin a sýrů (celkem asi 600g). Nakrájíme je na
malé kousky nebo rozmixujeme a podle chuti přidáme oloupaný a prolisovaný česnek, pepř
a majoránku. Se solí šetříme, neboť niva i slanina jsou jiţ dostatečně slané. Na těsto
naklademe připravenou nádivku, okraje těsta potřeme rozšlehaným vajíčkem a zavineme.
Štrůdly opatrně přeneseme na plech vyloţený pečícím papírem a pečeme při teplotě 200°C
asi 25 minut. Podáváme studené. Nádivky můţeme podle chuti různě obměňovat nebo kořenit.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Tom jde do lesa a potká u rybníčka ţábu, ţába mu
říká lidskou řečí: "Tomášku, polib mě." Tom: "Nee!"
Ţába prosí: "Tomášku, polib mě a něco dostaneš."
Tomáš ţábu políbí a ptá se: "A co dostanu?"
"Ekzém, ekzém!"
"Maminka mě má hodně ráda." "A jak to víš?" "Tátu
uţ vyměnila čtyřikrát, ale mě ani jednou."
Vedoucí oddělení pro zákazníky, vedoucí marketingu
a šéf firmy jdou na jednání. V parku najdou
zázračnou lampu. Otřou ji, a objeví se duch lampy.
Duch říká: "Normálně jsou k dispozici tři přání.
Takţe kaţdý z vás můţe mít jedno přání." Vedoucí
oddělení pro zákazníky zvolá: "Já první! Já první!" A
vysloví přání: "Chci být na Bahamách, na rychlé lodi,
s dvěma sexbombami a mořem chlastu!" "Frnk!" a
je pryč. "Teď já!" bere si slovo vedoucí marketingu.
"Chci bejt v Karibiku na exotickém ostrově, s pěti
sexbombami a mořem chlastu!" "Frnk!" a je pryč. "A
vy?" osloví duch šéfa. Šéf: "Chtěl bych, aby tihle dva
idioti byli po obědě zpátky v kanceláři!"
A poučení z téhle historky? "Vţdycky nechej napřed
mluvit šéfa!"
Z listárny motoristického časopisu:"S manţelem
jsem se seznámila za nezvyklých okolností. Nevím
uţ, kam jsem jela, ale jela jsem velkou rychlostí. V
kritickém okamţiku mi vběhl pod kola muţ. Jiţ jsem
nestihla zabrzdit. Zato jsem dotyčného odvezla do
nemocnice a po dobu jeho obytu jsem jej chodívala
navštívit. Za měsíc ho z nemocnice pustili a po
dalších dvou měsících jsme se brali. Chtěla jsem jen
upozornit všechny řidičky, ţe rychlá jízda můţe mít
tragické následky."
Od ţen:
Včera jsem koupila chlebové placky Pita. Dala jsem
je do zásobníku na chleba a kdyţ můj muţ opět
prolézal kde co, aby něco zbaštil, přišel za mnou s
těmi plackami a ptá se: "Je tohle k jídlu?" No a já,
právě v dobré náladě mu říkám: "Ne, to je nový
toaletní papír." A on odpověděl: "Tak proč to je
mezi chlebem?"

Já jsem včera pekla rebarborový koláč, ruce
opatlané od těsta a zapomněla jsem si vystříkat
plech takovým sprejem místo vymazání. No a s
těma zapatlanýma rukama říkám manţelovi: "Mohl
bys mi, prosím Tě, vystříkat pekáč?" Jeho
překvapený výraz vidím ještě teď a kdyţ se mě
zeptal s mrknutím oka: "Teď . .. . kdyţ děti ještě
nespí"???
Mravenec si vezme slonici a stráví spolu svatební
noc. Kdyţ se ráno mravenec probudí, podívá se na
slonici a vidí, ţe je mrtvá. A teď říká: "Kurva,
jedenkrát jsem si zašukal a teď budu celý ţivot
kopat hrob."
Kocour jako o ţivot nahání kočku: "Kocoure,
neblázni, vţdyť já nejsem myš!" "A kdo říkal, ţe
mám hlad?"
Hroch se rozhodne spáchat sebevraţdu, tak si
vyleze na mrakodrap a skočí dolů. Cestou si počítá
patra: "... šest ... pět ... čtyři ... tři ... dva ... jedna
... nula ... mínus jedna ... mínus dva ..."
Vyškrabe se slimák po 14 hodinách na strom,
spadne a řekne si: "Práce chvatná, málo platná."
Víte, proč mají kachny blány mezi nohama? Aby
mohly zašlapovat nedopalky! A proč mají sloni tlusté
nohy?
Aby mohli zašlapovat hořící kachny!

Jde takhle slon a moucha po mostě. Moucha
se otočí a povídá: "To ale dupeme, co ???"
Čáp zaťuká na dveře domečku, otevře ţabák,
podívá se na něj, pak se otočí do chodby a
kvákne: "Stará, to je pro tebe!"
Dvě akvarijní rybky se dlouho o čemsi hádají.
Nakonec jedna rozhořčeně uzavře debatu:
"No dobře! Připusťme, ţe Bůh neexistuje. No
ale kdo potom vyměňuje vodu v akváriu?"

MOUDRÁ VĚTA
Aţ ti bude v ţivotě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.
John Lennon:
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 43. 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: 6.
„U Pavlatů“ menší hospodářská usedlost. Dům
postavený Jáchymem Pavlatou roku 1835 na místě
starobylého domu. Jáchym Pavlata byl pradědem Josefa
Novotného, Louţnickým kronikářem, a jeho manţelky
Hedviky rozené Maryškové.

ROK
1637
1653
1670
1773
1777
1782
1795
1805
1818
1837
1835
1835
2009

MAJITELÉ
Ondřej Adamiczka + Lida
Lidmila Adamiczková, Jan a Kateřina Adamiczkovi,
jejich syn Václav
Matěj Kubáczek
Matěj Kodejš
Václav Kubáczek (od vdovy)
Václav Adamiczka
Kateřina + Matěj Kodejšovi
Kateřina + Matěj Kodejšovi
Josef Adamička
Vojtěch Adamička
Josef Hawel (handl za Ɲ . 50 v Jílovém)
Jáchym Adamička
František Ducháček
Jáchym Pavlata
Jaromír Novotný, Jarmila Novotná
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Obec Loužnice souhlasí s diskriminací
měst a obcí pod 100 tisíc obyvatel
Důvodem tohoto protestu je náš nesouhlas s diskriminací občanů obcí a měst pod 100
tisíc obyvatel
Ministerstvo financí ČR nechalo zpracovat Vysokou školou ekonomickou (VŠE) analýzu
financování výkonu státní správy a samosprávy obcí a měst z celé ČR. V průběhu roku 2008 bylo
VŠE zkoumáno financování přenesené státní správy a samosprávy, jak v jejich příjmové, tak i
výdajové části. Základní zjištění analýzy podle SMS ČR odkrylo nedostatečné financování
výdajových nákladů obcí a měst pod 100 tis. obyvatel a nesystémovost stávající právní úpravy
financování samospráv.
Analýza VŠE sloužila jako podklad návrhu Sdružení místních samospráv na změnu financování
obcí a měst ze sdílených daní. Analýza zřetelně prokazuje, ţe všechny samosprávy mají přibliţně
40% výdajů na jednoho obyvatele stejných bez ohledu, zda jde o malou obec, městečko či velké
město. Dnes se však rovným dílem dělí pouze 3% sdílených daní. To je zcela neodůvodněný
nepoměr.
SOUHLASÍTE S TAKOVÝMI
ROZDÍLY?
30.000 Kč na
občana Prahy

6.890 Kč na
občany menších měst a obcí

Návrh SMS ČR
Odstraňuje diskriminaci občanů všech měst a obcí do 100 tis. obyvatel.
Posiluje rozpočty všech měst a obcí do 100 tis. obyvatel o částku celkem 21 mld. Kč, v průměru na
jednoho obyvatele o částku 2,5 tis. Kč, tedy u obce s 1000 obyvateli přibližně o 2,5 mil. Kč ročně
navíc (oproti stávajícímu příjmu na občana ve výši 7180 Kč zvyšuje podíl na občana na 9.700 Kč
ročně).
Největší nárůst vykazují obce a menší města s počtem obyvatel 1500 – 5000 obyvatel, kde ze
současných 6.900 Kč na obyvatele příjem dle nového návrhu činí 10.370 Kč, tedy + 3500 Kč na
jednoho obyvatele v této velikostní kategorii obcí, celkové navýšení v této kategorii obcí a měst činí
4,87 mld. Kč ročně. Stejně pozitivní dopad přináší i pro kategorii statutárních měst pod 100tis.
obyvatel (Liberec, Ústí n. Labem, České Budějovice, Zlín, Hradec Králové, Pardubice…), kde všech
16 měst získává na 1 obyvatele 1.700 Kč navíc (celkem 2 mld. Kč). I u těchto měst bylo zjištěno
znevýhodnění oproti stávajícímu stavu.
Na novém systému získává celkem 6036 obcí a měst z celé ČR celkem 21 mld. Kč, záporný dopad jde
na vrub 4 největších měst, která ze systému neodůvodněně získávala násobně vyšší příjmy.
Nemá negativní dopad na státní rozpočet, neprohlubuje deficit.
Zachovává stávající motivační prvky zákona o rozpočtovém určení daní. Nový systém dělení se týká
pouze rozdělení sdílených daní.
Umožňuje všem obcím a městům odpovídající rozvoj pro následující roky, kdy již nebude štědrý
evropský rozpočet dotovat rozvojové aktivity v zemi.

Pokud můžete, upozorněte na tuto aktivitu Vaše spoluobčany. Jde o formu protestu,
aby se občané dozvěděli o diskriminaci.
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Vzorková prodejna
Ţelezný 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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