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NEHORÁZNÁ DRZOST!!!!! ZLODĚJI OPĚT ŘÁDÍ V LOUŽNICI.
V noci z neděle 31.5.2009 na pondělí 1.6.2009 nějací
zloději ukradli celou řadu túji u koupaliště. Zrovna
v době, kdy všechny krásně přežili tuhou zimu a
zkrásňovali prostor koupaliště. To už přesahuje všechny
meze! Pokud jste si tento inkriminovaný večer něčeho
všimli, dejte policii vědět potřebovala by nějaké indicie,
jinak bude dopadení zloděje pouze náhoda.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. - 6. ČERVNA 2009
minimem porostu. V zemědělských kulturách se
VOLBY DO EVROPSKÉHO
nevyskytují. Vzhledem ke specifickým nárokům na
PARLAMENTU, SE USKUTEČNÍ
vlhkost prostředí nejsou klíšťata na otevřených,
VE DNECH:
osluněných suchých místech a také na rašeliništích a
pátek 05. června 2009 od 14.00
v trvale podmáčeném terénu. S nadmořskou výškou
do 22.00 hodin a sobota 06.
sice velikost populace klíštěte klesá, nicméně na
června 2009 od 08.00 do 14.00 hodin. Místem
našem území byl jeho výskyt v posledních
konání voleb je v naší obci volební místnost na
desetiletích zaznamenán i v horských polohách až
Obecním Úřadě. Nyní máte i jedinečnou možnost
na horní hranici lesa.
A JAK SE CO NEJLÉPE BRÁNIT, ČI KLÍŠTĚ
prohlédnout si nově zrekonstruovaný prostor
VYTÁHNOUT? - Pokud nejste očkovaní, ale i když
Obecního Úřadu v Loužnici.
jste, je nejlepší používat nějaký sprej na odhánění
klíšťat, či jiného bodavého hmyzu. Moje nejrychlejší
POZOR NA KLÍŠŤATA!
metoda, když v lese zjistíte, že máte na sobě přisáté
klíšťata jsou teď mimořádně aktivní.
klíště, je, že na papírový kapesníček (to máme
Je totiž teplo a vysoká vlhkost
všichni alergici u sebe) plivneme a lehkým
vzduchu, tedy ideální podmínky pro
kroužením se klíště pustí a zůstane v kapesníčku,
malé parazity. Typickým biotopem klíštěte jsou
ten pak spálíte či zahodíte. Možná, že to není tak
listnaté a smíšené lesy a porosty křovin s bylinným
správné a někteří diplomovaní odborníci budou mít
patrem, zejména jejich okraje, dále porosty na
námitky, ale je to nejšetrnější a nejrychlejší
okrajích vodních toků. Často se klíšťata vyskytují i v
odstranění – hlavně u dětí. Samozřejmě po příchodu
parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách.
domů či do civilizace je dobré ránu po kousnutí
Výrazně méně jich je v jehličnatých lesích, hlavně
desinfikovat a pak ještě pozorovat.
jsou-li bez podrostu, a v kamenitém prostředí s
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MÁME DALŠÍHO ZLATÉHO ZÁCHRANÁŘE Žáci ze čtyř základních škol na Jablonecku v
pátek vyrazily na celostátní kolo O Helpíkův
pohár, které se konalo v sobotu od 8 hodin ve
Smetanových sadech v Jeseníku. Dvoučlenné
posádky z celé České republiky změřily síly v
poskytování první pomoci na pěti stanovištích s
různými druhy poranění. Pro děti byl
připravený bohatý doprovodný program, jako
například lezecká stěna, ukázky složek
integrovaného záchranného systému nebo
psovodi. Sobotního finále se zúčastnily vítězové
krajského kola, které se letos poprvé konalo u
první jablonecké přehrady. Nejlépe si se
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zdravotními úkoly v krajském kole poradila
posádka z Masarykovy základní školy Zásada,
dále dvě posádky ze Základní školy Rádlo, z
jabloneckých škol pak ZŠ Pivovarská a
Mozartova.
V Jeseníkách zvítězilo družstvo z Masarykovy
ZŠ v Zásadě. A naše obec je pyšná, že již
třetím rokem zvítězil další „Loužničák“, a to
Lenka Špidlenová v družstvu s Luckou
Nývltovou. Velký podíl na jejich úspěchu má i
jejich školitel pan Miroslav Gorčík www.mirusa.eu, který dětem věnuje veškerý
volný čas a učí je základům první pomoci.
GRATULUJEME!!!
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁSADA
připravila pro svoje žáky akci na první červnový týden velkou sportovní akci pro žáky 5. až 9. ročníku.
Zúčastní se více než 40 dětí, které absolvují následující program:
Dětský den na Černé Studnici spojený s brannou hrou a vyhlášením výsledků
pondělí 1. 6.
ekologické akce "Koulíme, koulíme kouli"
úterý 2. 6.

Sjezd Jizery na raftech, Malá Skála - Dolánky

středa 3. 6.

Jizerské hory, naučná stezka okolo Bukovce, rašeliniště Jizery

čtvrtek 4. 6.
Dvoudenní turistický přechod západních Krkonoš
pátek 5. 6.
V pondělí proběhl již druhý ročník akce Koulení
na Černou Studnici. Před rokem se přidaly další
tři školy, letos jich již bylo plných devět. O
svátku Mezinárodního dne dětí se před
pěnčínskou školou shromáždili zástupci ze
základních škol z Huntířova, ze Železného
Brodu: Pelechovská, z Jablonce nad Nisou:
Liberecká, 5. května, Katolická, Na Šumavě, ze
Zásady a z Desné a samozřejmě hostitelské

školy v Pěnčíně. "Úctyhodných deset koulí, z
nichž největší vážila osmnáct kilo, bylo
převezeno pod vrchol Černé Studnice a
posledních pět set metrů poctivě dokouleno až
pod rozhlednu. Část dětí se na místo startu
svezla výletním vláčkem, ostatní došly pěšky z
různých stran," přiblížila Jasna Smolková,
kronikářka z Pěnčína.
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SPOLEK PROVOZOVATELŮ KOLOVÉHO SPORTU

SPKS –LOUŽNICE

Ve čtvrtek 28.5.2009 v ranních hodinách, vyrazila parta vyznavačů cyklistiky (Jindřicha Kazda, Petr Krupka, Emil
Halama, Pavel Špidlen, Mirek Udatný a Míla Linka) do
středočeského kraje a to přímo do Rakovníka. Trasu
cyklovýletu měli skvěle naplánovanou, jen počasí chvílemi
zlobilo. 1.den se cyklisti vydali do Lužné u Rakovníka
(železniční muzeum), Krušovice (muzeum piva), Hředle
(opukové skulptury), přes Mutějovice ke Kněževsi (parní vlak)
a přes Olešnou do místa ubytování. Celkem ujeli min. 45 km a
při příjezdu na místo ubytování začalo pršet. 2.den jeli přes
Pavlíkov a Všetatky do údolí Tyterského potoka (10 brodů přes
potok), hospoda U Rozvědčíka (Ota Pavel, J.Franěk), přívoz
Branov, Roztoky, Křivoklát. Odtud po nové cyklostezce do
Rakovníka. Celkem min 50 km. Počasí bylo střídavé a při
příjezdu do Rakovníka pršelo. 3.den se vydali vlakem do Stochova, odtud do Lán (Masarykův hrob, Muzeum
závodních aut, zámek s parkem a malovaný dům). Těmito prohlídkami se zdrželi, a protože se počasí zhoršilo,
museli vynechat některé další cíle. Prakticky za deště jeli celou cestu do Nižboru a odtud vlakem do Rakovníka.
Celkem cca 30 km.A v neděli ráno autem do Loužnice. Výlet to byl krásný, jen škoda, že počasí více nepřálo.

Rakovník

U Rozvědčíka

Krušovice

Nižbor

Křivoklát

Lány

INFO „ČERNÉ ÚDOLÍ“
V pátek 29.5.2009 v 17,20 hodin došlo mezi Železným Brodem a Bratříkovem
k dopravní nehodě. S vozidlem Ford Mustang jel ve směru od Železného Brodu
na Tanvald 50-letý muž z Prahy. Vlivem nepřiměřené rychlosti dostalo vozidlo na
mokrém povrchu vozovky smyk, vyjelo mimo vozovku, narazilo do břehu a
převrátilo se na střechu. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 500 000 Kč.
Při nehodě ke zranění nedošlo. Nehoda dále zůstává v šetření Skupiny
dopravních nehod.
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ZE SVĚTA

ŽELEZNOBRODSKÝ JARMARK 2009

12.06.2009 - 14.06.2009
Z ouřadu purkmistrovského
staroslavného města Železného Brodu
se všem domácím i cizím na vědomost dává,
že se opět v našem městě koná slavný
ŽELEZNOBRODSKÝ JARMARK
 PÁTEK 12. 6. Malé náměstí
18:00 - 18:30 hod. železnobrodský ochotnický DS
TYL: pohádka "Navarovská pouť"
19:30 - 23:30 hod. Revival 60´s a hosté Bobby
Houda, Zdeněk Lhotský, František Lhotský,
již tradičně sdružení big beatových muzikantů
Železného Brodu, Malé Skály, Turnova a okolí
 SOBOTA 13. 6. nám. 3. května
10:00 hod. slavnostní předání jarmarečních práv na
balkonu radnice, doprovázené
rozverným průvodem železnobrodských ochotníků
9:00 - 16:00 hod. Smetanovo zátiší (200 m od
náměstí 3. května)
sklářská huť SUPŠS - předvádění sklářského řemesla
s možností vyzkoušet si foukání skla, výstava
studentských prací ze skla ve výstavních prostorách
školy
Malé náměstí: 10:00 - 11:30 hod. dechovka
Broďanka - hraje k pobavení, poslechu i tanci
12:00 - 13:30 hod. Big Band ZUŠ - taneční a
swingové melodie pod taktovkou R. Müllera
14:00 - 15:00 hod. Papa Boys - železnobrodská big
beatová kapela
15:30 - 17:00 hod. Kapelníci - country kapela z
Železného Brodu
17:30 - 18:30 hod. Mandragora - rocková kapela z
Jablonce nad Nisou
19:00 - 20:30 hod. ABBA CHIQUITA REVIVAL show legendární hudební skupiny
21:00 - 22:00 hod. Strictly Commercial - energetický
funk z Košťálova
22:30 - 23:00 hod. Xakru - železnobrodská rocková
kapela
23:30 - 24:00 hod. In Touch - rocková kapela z
Železného Brodu
Běliště – muzeum: 11:00 - 11:30 hod. Kramářské
písničky I. hudebně loutkové pohádky,
Rolnička - divadlo pro děti z Liberce
13:00 - 13:30 hod. Řemeslnické písničky
16:00 - 16:30 hod. Kramářské písničky II.
 NEDĚLE 14. 6.
Malé náměstí: 9:30 - 10:30 hod. Duro - Nux etnokejklířská skupina z Jablonce n. Nisou

11:00 - 12:30 hod. Taneční orchestr ZUŠ Železný
Brod
13:00 - 14:00 hod. Nonstop - country band z
Liberce
14:30 - 15:30 hod. HB Music Wave - železnobrodská
hudební skupina
Běliště – muzeum: 11:00 - 11:30 hod. Plechové
pohádky I. aneb Tři pohádky o drakovi a jedné
chystané svatbě, divadelní spolek Kordula z Liberce
13:00 - 13:30 hod. Plechové pohádky II.
Návštěvníky dále čeká stánkový prodej všeho druhu,
prodej a ukázka výroby řemeslných výrobků v
Husově ulici, lidové hospody a mnoho atrakcí po
celém městě.
Přejeme všem líbezné užití kratochvílí, nákupů,
dobrého jídla i pití, veselé mysli a družné pobavy.

HRÁDEK NAD
NISOU - V Hrádku
nad Nisou na
Liberecku začala ve
středu výstavba
přeložky silnice I/35
do Bílého Kostela. V
budoucnu výrazně
zrychlí cestu ke státní hranici v Hrádku a odvede
dopravu mimo obce. Nová silnice povede po polích a
lukách a její výstavba bude stát kolem dvou miliard
korun. Podstatnou část peněz poskytnou evropské
fondy. Hotova by měla být na podzim 2011. V
Hrádku se silnice napojí na obchvat, který byl
vybudován v 90. letech také za přispění evropských
fondů. Unie přispěla i na rozšíření silnice od Liberce
do Bílého Kostela a na vybudování kruhové
křižovatky a části silnice v Hrádku, na kterou na
hranicích naváže nová komunikace přes Polsko
směrem do Německa. Zatímco na německé a české
straně jsou ale silnice dávno hotové, na polské se
zatím nezačalo stavět. Vybudovat je tam třeba čtyři
kilometry silnice a hraniční most.
LIBEREC Zoologická zahrada v
Liberci vrátila do volné
přírody dalšího
orlosupa bradatého.
Samičku, která dostala
jméno Fátima, vypustili
o víkendu liberečtí zoologové ve španělském
národním parku Sierra del Cazorla v Andalusii.
Liberecká zoo se programu reintrodukce neboli
návratu ohroženého orlosupa do volné přírody
účastní od roku 1986. „Zatím se podařilo vypustit 11
mláďat," řekl mluvčí zoo Ivan Langr. Z Česka letos
do volné přírody vypustí chovatelé jediného
orlosupa, toho z Liberce. „Mládě se narodilo letos
20. února, na Pyrenejský poloostrov odcestovalo
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minulý týden přes vídeňskou záchrannou stanici,"
popsal cestu mláděte Langr. Ve Vídni dostala
samička miniaturní vysílačku a byly jí také
odbarveny letky, aby ji ochránci přírody na obloze
snadno poznali. Liberečtí chovatelé v parku usadili
svého dravce přímo do hnízda na skalním útesu ve
výšce asi 1 500 metrů. Mládě totiž ještě neumí létat.
„Místní zoologové mu budou potravu zatím nosit,
dravec se ale v dalších týdnech postupně rozlétá a
pak už se o potravu postará sám," dodal mluvčí zoo.
Mládě získalo jméno Fátima na počest vesnice ležící
nedaleko parku. Obyvatelé Fátimy před nedávnem
sami vypátrali muže, který v parku otrávil dva
orlosupy. Liberecká Fátima je tak pro ně
symbolickou odměnou, protože dopadnout traviče
se podařilo poprvé v historii parku. Poslední pár
orlosupů tam hnízdil v roce 1959, od té doby byli
dravci sužováni otrávenými návnadami. Nyní se
ptáci do oblasti díky programu reintrodukce
postupně vracejí. V Pyrenejích už od roku 2006 žije i
další liberecký orlosupí samec Tono. Liberecká zoo
vypustila do přírody od roku 2001 už 11 mláďat
orlosupa bradatého, a to nejen ve španělské
Andalusii, ale také v oblasti Mercantour ve
francouzských Alpách. „Programy reintrodukce, tedy
návrat některých druhů do volné přírody, naplňují
samu základní podstatu existence zoologických
zahrad," poznamenal Langr. Liberečtí chovatelé se
účastní ještě návratu orla mořského. „Do oblasti
Izraele a na Blízký východ jsme zatím poslali tři
mláďata," dodal mluvčí zoo.
ŽELEZNÝ BROD –
PRAHA - Dne 6.5.2009
zahájena v pražském
Mánesu zahájena výstava
"Současná evropská
skleněná plastika", jejíž
součástí jsou i prezentace
českých sklářských škol.
SUPŠ sklářská Železný
Brod, 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.
Výstava „Connections 2009 – Evropská skleněná
plastika“ v roce 2009 má ambice stát se
nejreprezentativnější přehlídkou evropských
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sklářských výtvarníků v posledních několika
desítkách let. Její instalace v Praze, odpovídá
významu české sklářské školy a významu českého
skla v Evropě. Jako přehlídka uměleckého skla
evropských tvůrců přinese konfrontaci aktuálních
trendů v oblasti individuální tvorby, zejména
ateliérového skla. Sklářství i umělecká a
uměleckořemeslná tvorba jsou součástí kulturní
tradice evropského regionu a evropské umělecké
sklo nadstavbou zázemí sklářského průmyslu a
školství, proto je nezbytné rozvíjet potenciál tvůrčích
schopností umělců, uměleckých řemeslníků,
pedagogů, technologů a výzkumníků v této oblasti.
Snaha přinést novou reprezentativní přehlídku
reaguje na tendence a programy EU a podporou
tradičních oblastí uměleckořemeslné výroby a
evropské kultury vůbec. ČSS, její Výtvarná sekce a
Connections o.s. se chápou iniciativy vytvořit tradici
přehlídek ateliérového skla s ohledem na širokou
českou základnu tvůrců, pracujících se sklem jako s
materiálem emancipovaným, jejichž projev je
sochařský, malířský, jdoucí až do konceptuálních
poloh.

TURNOV - Kováři, nožíři, hrnčíři, truhláři, pekaři,
cukráři, šperkaři, výrobci skla, zboží z kůže i proutí,
řezbáři i švadleny. Ukázka řemesel, které byly k
vidění na 15. ročníku Staročeských řemeslnických
trhů, byla nekonečná a každý si přišel na své. „Jsem
truhlář a lidé si tu se mnou mohou povídat o dřevu
a jeho použití,“ vysvětlil truhlář Josef u jednoho ze
stánků. O kousek dál zase dobově oblečená paní
přadla na svém kolovrátku a Moravani nabízeli
lahodnou pálenku. Děti malovaly na keramiku, dámy
tvořily houfy u stánků se šperky z kovu, stříbra,
dřeva i korálků a pánům se zamlouvalo pečené
prasátko a studené pivo. Tisíce lidí neodradilo ani
bláznivé počasí.

5. – 7. 6. 2009
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KULTURA
ČESKÝ RÁJ JAK HO MOŽNÁ NEZNÁTE
4.4.2009 - 23.7.2009- Jak už sám název
napovídá, výstava bude věnována Českému
Ráji, především Maloskalsku. Fotografie
návštěvníkům poskytnou zajímavé pohledy na
krajinu i památky například ze skalních
vyhlídek či přímo z ptačí perspektivy. Vstupné
na výstavu je 5,- Kč. V ceně vstupného je
výroční turistická vizitka vydaná k příležitosti
konání této výstavy. Místo konání: Zřícenina
hradu Vranov - Pantheon
VETERÁNEM ČESKÝM RÁJEM 2009
5.6.2009 - 7.6.2009- Veteránem Českým rájem
2009 - 25.ročník orientační soutěže
historických vozidel do r.v.1945. Místo konání:
Jičín, Pořadatel: Veteran Car Club Jičín
ČESKÁ KVĚTNICE
5.6.2009 - 7.6.2009 od 9:00 do 16:00, Svátek
rozkvetlých luk a krásného venkova - 10.
Ročník, Místo konání: Markvartice
DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV
6.6.2009 od 18:00 - Zahajovací koncert 54.
ročníku Hudebního festivalu Dvořákův Turnov
a Sychrov v zámecké galerii. Účinkuje
Ensemble Martinů. Místo konání: Zámek
Sychrov
LÍŠEŇSKÉ POCHODY ČESKÝM RÁJEM
6.6.2009 - 39. ročník tradiční turistické akce.
Trasy v délkách 7, 13, 22, 30, 42 a 51 km.
Start - sokolovna Líšný. Pořádá TJ Sokol Líšný,
www.lisny.cz/lisenskepochody.
SVÁTEK KONĚ
6.6.2009 - 6.6.2009 - Den koně v Lomnici n.
Pop. Místo konání: Lomnice nad Popelkou

VELKÝ SRAZ DVOJČAT A VÍCERČAT
6.6.2009 - Setkání rodin a rodičů dvojčat a
vícerčat. Místo konání: Centrum pro rodinu
Náruč, Skálova 540, Turnov.
TŘI SESTRY
6.6.2009 - Sobotní koncert rockové kapely,
která vznikla ,,Na Kovárně'' - Tři sestry, v čele
s Františkem Moravcem zvaný Lou Fanánek
Hagen. Místo konání: Vostrov Open Air Club
JABLONECKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
5.6.2009 od 17:00 - Slavnostní večer v
Městském divadle – účinkují dětské a
mládežnické pěvecké sbory: DPS Výšinka II. –
ZŠ Liberec Aloisina výšina, DPS Skřivánek –
ZUŠ Jablonec nad Jizerou, DS Lístek
Českolipského dětského sboru Česká Lípa, DPS
Lesněnky I. - ZŠ Liberec Lesní, DPS Zvoneček
– 2. ZŠ Liberecká Jablonec nad Nisou, DPS
Vrabčáci, Vrabčata Písklata – ZŠ Mozartova
Jablonec nad Nisou. DPS Skřivánek, MŠ
Mšeňáček J. Hory, Jablonec n. N. Místo konání:
Městské divadlo Jablonec nad Nisou
Městské divadlo ŽELEZNÝ BROD
MADRIGAL NEKONEČNÉ LETNÍ NOCI
Dvořákův festival, 18.06.2009, Společnost
České doteky hudby Em-Art, o.p.s. Praha uvádí
u příležitosti Mezinárodního hudebního
festivalu " Dvořák fest " koncert pro slovo a
španělskou kytaru, s poezií Fráni Šrámka a
Jana Riedlbaucha - Madrigal nekonečné letní
noci. Vstupné: 100 Kč. Více informací:
www.ceskedotekyhudby.cz/festivaly/dvorakuvfestival
IV. STAROMILSKÁ POUŤ BZÍ
kde: kostel
Nejsvětější
Trojice ve Bzí
kdy: v sobotu 6.
června 2009 od
10:00 hodin až
do tmy. Celou
pouť bude
doprovázet
tradiční jarmark
a dobré
pohoštění.
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ČERNÁ KRONIKA
Ve středu 27.5.2009 řešili dopravní policisté za poslední
dobu nebývalý počet dopravních nehod. Jedna z těchto
nehod se stala ve 22,15 hodin na silnici I/65 u odbočky na
Rádlo. Ve směru od Jablonce n.N. na Prahu jel s vozidlem
Š Fábia 25-letý muž z Trutnova. V důsledku nepřiměřené
rychlosti nezvládl průjezd levotočivé zatáčky, neboť
předjížděl vozidlo jedoucí před ním a to přes podélnou
souvislou čáru. Vozidlo dostalo smyk, vyjelo mimo
komunikaci na břeh a několikrát se přetočilo přes střechu.
V souvislosti s nehodou došlo k lehkému zranění řidiče s
dobou léčení do 6 týdnů. Dechová zkouška přístrojem
Drager odhalila, proč muž nerespektoval dopravní značení
ani rychlostní limit, naměřená hodnota se přehoupla přes 2
promile. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 200
000 Kč. Ve věci bude započato Zkrácené přípravné řízení
pro podezření ze spáchání trestného činu Ohrožení pod
vlivem návykové látky, za což může být mladý muž
potrestán odnětím svobody v trvání až tři roky.
Osobní vůz zn. Škoda Octavia, který havaroval ve středu
27. května 2009 krátce po 10. hodině v obci Desná, zůstal
viset nad řekou Černá Desná. Při příjezdu profesionálních
hasičů z Velkých Hamrů na místo byl řidič zaklíněný před
spolujezdcovou sedačkou. Hasiči vozidlo odtáhli od břehu
řeky pomocí navijáku cisternového vozu. Poté muži
nasadili fixační krční límec a na vakuových nosítkách ho
vytáhli ven. Zraněného řidiče předali záchranářům
zdravotnické služby.
Neznámý pachatel se v úterý 26.5.2009 v odpoledních
hodinách pokusil na parkovišti za městskou halou v
Jablonci n.N. odcizit vozidlo VW Golf. Vylomil spínací
skříňku, ale vozidlo nenastartoval. Tak alespoň z vozidla
odcizil autorádio, odložené sportovní boty, pantofle a dva
spací pytle. Celkově způsobená škoda činí 8 000 Kč.
Ceny pohonných hmot rostou. Bohužel roste i počet
krádeží této suroviny z různých zaparkovaných vozidel. Ze
středy na čtvrtek došlo v Jablonci n.N. v areálu firmy na
kraji Jablonce n.N. ke krádeži 80 litrů motorové nafty.
Neznámý pachatel vypáčil víčko nádrže vozidla Iveco a
naftu odcizil. Majiteli vozidla způsobil škodu ve výši 3 500
Kč.
V Údolní ulici v Desné v Jizerských horách byl ve 2,20
hodin přistižen podnapilý řidič. Muž jel ve vozidle Š Felicia.
Přístroj Drager mu naměřil hodnotu 1,20 g/kg alkoholu v
dechu. Muž nyní ve Zkráceném přípravném řízení čelí
podezření ze spáchání trestného činu Ohrožení pod vlivem
návykové látky, za což může být potrestán odnětím
svobody v trvání až jeden rok.
Odcizení vozidla Škoda Fabia
Vozidlo značky Škoda Fabia odcizil dne 31.5.2009 v době
od 4.00 hodin do 11.00 hodin pachatel, který tak 30 leté
majitelce způsobil škodu ve výši kolem 270 000 Kč. K
uvedenému jednání došlo na parkovišti pod restaurací na
Turnovsku.

V obci Hrubý Rohozec došlo k vloupání do zahradní chatky,
kde dosud neznámý pachatel po násilném vniknutí odcizil
televizor, solární lampičku a několik lahví alkoholu. Majiteli
tak způsobil škodu ve výši 1. 300 Kč. Událost se stala v
době mezi 31.5. až 1.6.2009.
U čtyřech dopravních nehod, ke kterým došlo na silnici č.
I/35 v okolí Paceřického kopce, zasahovali hasiči v pátek
29. května 2009.
První dopravní nehoda byla ohlášena ráno krátce před půl
devátou. Osobní vůz jedoucí po silnici č. I/35 ve směru na
Turnov vyjel pod Paceřickým kopcem ze silnice a skončil
pod srázem na vedlejší cestě. V době příjezdu turnovských
profesionálních hasičů seděl zraněný řidič v havarovaném
voze. Hasiči pomohli záchranářům zdravotnické služby
muže přeložit na nosítka a poté zabezpečili vůz proti vzniku
požáru. Na místě byl také vrtulník letecké záchranné
služby, který přepravil zraněného řidiče k ošetření.
Ke druhé nehodě osobního vozu zn. Subaru Forestr došlo
jenom o několik desítek metrů dál okolo čtvrt na jedenáct.
Ve voze, který se několikrát převrátil přes střechu a zůstal
ležet na levém boku, cestovaly podle údajů velitele zásahu
turnovských profesionálních hasičů dvě osoby. Hasiči
zabezpečili vůz proti vzniku požáru a obě osoby byly
převezeny zdravotnickou záchrannou službou k prohlídce
zdravotního stavu.
Ke třetí dopravní nehodě, ke které došlo na Paceřickém
kopci ve stoupání u obce Žďárek, byly ve 12 hodin vysláni
turnovští profesionální hasiči spolu s dobrovolnou
jednotkou hasičů z Hodkovic nad Mohelkou. Hasiči našli v
levém jízdním pruhu havarovaný osobní vůz zn. Mazda BT50 převrácený na střechu. Hasiči zkontrolovali únik
ropných látek. Protože byl vůz otočený na střeše, nebylo
možné odpojit baterii vozidla. Řidiče vozu prohlédl na
místě lékař zdravotnické záchranné služby. Místo nehody
předali hasiči k šetření Policii ČR.
K další dopravní nehodě na silnici č I/35 u obce Paceřice
došlo okolo 13:45 hodin. Turnovští profesionální hasiči
našli osobní vůz zn. Toyota Auris, který vyjel ze silnice a
po několika nárazech zůstal stát na přilehlé vedlejší cestě.
Hasiči zabezpečili vůz proti vzniku požáru a místo nehody
předali policistům. Nikdo z osádky vozu neutrpěl viditelná
zranění.

V neděli 31. května 2009 ráno zasahovali profesionální
hasiči ze Semil u dopravní nehody osobního vozu zn.
Škoda Felicia, který v obci Syřenov čelně narazil do
zábradlí mostku. K nehodě byla vyslána také jednotka
HZS Ústeckého kraje z Nové Paky, která zabezpečila
havarovaný vůz proti vzniku požáru a řídila provoz
v místě nehody do příjezdu kolegů ze Semil. Při nehodě
utrpěla zranění řidička. V sedačce na zadním sedadle
hasiči našli plačící holčičku, které pro uklidnění dali
plyšového maskota, dráčka Záchranáčka.

8

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 20 /2009

3. června
2009

POČASÍ
STŘEDA 3.6.

16 °C/9 °C

NEDĚLE 7.6.

16 °C/9 °C

ČTVRTEK 4.6.

12 °C/4 °C

PONDĚLÍ 8.6.

16 °C/8 °C

PÁTEK

5..6.

10 °C/4 °C

ÚTERÝ 9.6.

SOBOTA 6.6.

16 °C/9 °C

STŘEDA 10.6.

17 °C/7 °C

21 °C/10 °C

SNĚŽENÍ - Na hřebenech Krkonoš napadlo v noci na pátek 29.5.2009 kolem pěti centimetrů sněhu. V nižších
polohách, třeba v Jablonci nad Nisou, padaly v noci veliké kroupy.
Krkonoše - na Luční boudě museli z garáže opět vytáhnout sněžnou rolbu. Jinak by se pro hosty do Pece pod
Sněžkou nedostali. „Na silnici k
Výrovce je nad Modrým dolem
nafoukáno asi půl metru sněhu. To se
autem projet nedá. Do Pece jsem
musel jet rolbou s gumovými pásy,“
líčil včera odpoledne ředitel Luční
boudy Jiří Holeček. V té době podle něj
v okolí známé chaty stále sněžilo a
hřebeny pokrývalo asi 15 centimetrů
sněhu. „Doufám, že sníh rychle zmizí,
ale zatím to na to moc nevypadá.
Letos byla cesta průjezdná už na konci
dubna. Včera se po ní kvůli závějím
sněhu opět nedalo projet.
JAKÝ BUDE ČERVEN?
ČHMÚ vydal měsíční předpověď na
červen, který by měl být v České
republice teplotně i srážkově
průměrný. Průměrná teplota v ČR je v
tomto období 16 °C a srážkový úhrn za
celý červen na našem území činí
průměrně 83 mm. Nejchladnější z
celého měsíce bude pravděpodobně
nejbližší týden, poté již budou
odpolední teploty vystupovat nad 20
°C.Nejméně srážek se očekává v
závěru června.

Loužnické koupaliště, rok? Někdy kolem 1942
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PRANOSTIKA
3.6.
 Jaké počasí o svatém Erazimu, takové
bude i v příští zimu.
6.6.
 svatém Norbertu chladna jdou ke
čmertu.
8.6.
 Jaký na Medarda čas, taký čtyřicet dní
zas.
 Jaký čas bude na svatého Medarda,
takový bude čtyřicet dní pořád.
 Jaké počasí na Medarda bývá, šest
neděl trvání má.
 Jaký den Medard zasvětí, také budou
senoseči.
 Jaký je počas o svatém Medardu,
takové je o žních.
 Jaké počasí o Medardu bývá, takové se
v létě po něm ozývá.
 Jasný den na Medarda tiší rolníkovo















naříkání.
Když dne 8. června prší, tedy pršívá
přes celý měsíc.
Když na Medarda prší, ještě čtyřicet
dní po sobě pršeti má.
Medardův dýšť - čtyricet dní plíšť.
Medardova krápě - čtyřicet dní kape.
Medardova kápě - čtyřicet dní kape.
Prší-li na svatého Medarda, prší ještě
čtyřicet dní po sobě a zkazí se sena.
Když Medard se rozvodní, pršívá šest
týdní.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Když na Medarda prší, těžko se seno
suší.
Prší-li na Medarda, pohanka v zemi
hartá.
Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.
Prší-li na svatého Medarda, budou žně
deštivé.
Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije
mandel i kopa.
 Svatý Medard nepřináší
více žádný mráz, který by mohl
uškodit vinnému keři.
 Medard nemá mrazův
více, by nezmrzly nám vinice.
 Kdo na Medarda zasívá,
hojnost lnu i zelí mívá.

Pavel a Vojta (1981 ?)
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KALENDÁRIUM

GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.


3.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY



4.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY








Martin Kordík
David Šourek

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
3.6. 1930 – Václav Vorlíček, český režisér a scenárista
4.6. 1937 – Robert Fulghum, americký spisovatel
6.6. 1858 – Viktor Ponrepo, majitel prvního stálého kina v Čechách
6.6. 1913 – Jiří Hájek, český právník († 22. října 1993)
7.6. 1394 – Anna Lucemburská, dcera Karla IV. a Alžběty Pomořanské
(* 1366)
7.6. 1655 – Kryštof Dientzenhofer, český architekt německého původu
(† 20. června 1722),
10.6. 1348 – Byl položen základní kámen hradu Karlštejn.

PSÍ KALENDÁŘ:
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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LOUŽNICKÉ TRADICE
BLUDIČKY A DIVOŽENKY
Bludičky - Také se jim říkalo
bloudivá světýlka. Podle lidského
mínění to byli dušičky dětí, které
zemřely při narození bez pokřtění,
tzv. nekřtěňátka. Tancovaly po
lukách, v lesích a bažinách. Věřilo se, že člověka
dobrého a upřímného dovedou k pokladu,
zatímco člověka hříšného do bažin. I když se
člověku podařilo z jejich moci dostat, světlušky
jej pronásledovaly až domů. Nejraději se prý
světýlka koukají do oken. Na ochranu před nimi
prý nepomáhalo modlení, nýbrž klení.
Lesní panny (divé ženky, divoženky, bosorky),
provozovaly při nocích, zvlášť při svatojánské
noci své reje, při kterých tančily po lukách a
lesích. Svůdné kouzelnice lákaly svým zpěvem,
tancem a sliby mládence do svého středu. Běda
tomu, kdo se nechal svést. Víly ho utancovaly k
smrti a poté na kusy roztrhaly. Stejně jako
bludičky i ony se velmi rády dívaly lidem do
oken. Lidem kradly děti a na jejich místo
dosazovaly děti své. To se týkalo zejména
svobodných matek.
Slavnost letního slunovratu se zakořenila v
srdcích našich předků natolik hluboko, že se jí
církvi nedařilo nikdy zakázat. Proto jí převzala a
upravila spojením s oslavou památky narození
světce Jana Křtitele. Z tohoto důvodu se slaví v
předvečer jeho narození.

BLUDIČKA POTOČNÍ v Loužnici

Jejich jediný
výskyt je v
Loužnici u
Kopaňského
potoka.
V dřívějších
dobách bývalo v
hospodách
zvykem, že si
hospodský často
zval muzikanty,
nejčastěji v
sobotu večer, a
ještě lepší bylo,
když jich bylo
více, alespoň
čtyři muzikanti.
Ti pak hráli na

housle, basu, harfu a štěbenec, jak se tenkrát v
našem kraji říkalo klarinetu.
Jednou takhle muzikanti vyhrávali i v zásadské
hospodě u rychtáře Šourka a mezi nimi
klarinetista Vašek z Loužnice z pazdrny. Zábava
to byla náramná, sešlo se hodně chasy, a tak se
vyhrávalo až do pozdní noci. Když se překulila
půlnoc, začala se hospoda vyprazdňovat.
Muzikanti dopili poslední pivo, složili nástroje a
vydali se ke svým domovům.
Vašek si to namířil rovnou cestou „po Rovněch“
podél potoka dolů do Loužnice, když přišel ke
Kopani, pustil se teplou letní nocí k louce, které
se odjakživa říkalo „Na Mlejnici“. Vašek šel
unaveně, ale spokojeně, protože si při
tancovačce vydělal nějaké peníze pro svou
rodinu. Přeskočil potok, a když se blížil k
„rovince“, že se dá podél potoka dolů nad „obec“
až k pazdrně, kde bydlel, uviděl před sebou
mihotající se světýlka. Nic si z toho nedělal,
myslel si, že to je z únavy, a tak šel dál. Za
chvilku si všiml, že světýlek je čím dál tím víc,
začala se houpat, kroužit kolem něho, až se mu
z toho zatočila hlava. A v tu chvíli mu to došlo,
vždyť to jsou bludičky - cvendy! Najednou si
vzpomněl, co mu ještě jeho babička o nich
vyprávěla, že utancovaly a do bažin zavedly
nejednoho pocestného. Naštěstí byl hlava
rozumná a řekl si, že musí jednat opatrně.
Vytáhl z pod kabátu klarinet a začal bludičkám
hrát a hrál vše, co ho napadlo, ani na
navarovském hradě takhle nevyhrávají. Jenže
bludičky chtěly víc a víc a rychleji a rychleji, když
už Vaškovi docházely síly a myslel si, že je s ním
úplný konec. Vtom od „Kršnů“ (dnes Čajkovi
čp.8), zakokrhal kohout a bludičky zmizely.
Šťastný Vašek si otřel zpocené čelo, uložil
klarinet pod vestu a unaveně se vydal domů.
Doma lehl a spal až do druhého dne. Když se
probudil a šel mámě ukázat, co si vydělal na
zásadské tancovačce, zjistil, že krejcarů tam má
dvojnásobek. To se mu bludičky odvděčily za
protancovanou noc. A tak od těch dob se
v Loužnici ví, že na bažinách kolem Kopaně jsou
hodné bludičky, ale jen si rády zatancují.
Bohužel v dnešní době kolem nich žádní
muzikanti už nechodí. Ale když se koná nějaká
zábava na koupališti můžete od Kopaně vidět
malá světýlka, to koukají co se děje a snad si i
zatančí… škoda jen, že neumějí zahnat zloděje.
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

35 plně rozkvetlých květů černého bezu, 3 l vody, 1 kg cukru, 3 láhve (à 0,7 l) vodky, 50 g
kyseliny citronové
Do nádoby dejte květy spolu s vodou a kyselinou citronovou. Zakryjte a nechte stát 24
hodin. Po této době výluh přefiltrujte, přidejte do něj cukr a alkohol. Míchejte, až se cukr
rozpustí a naplňte do lahví. Likér lze konzumovat hned po vychlazení, vydrží asi 1 rok.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
ČERNÝ BEZ
Nastává doba sběru černého bezu, zvaný
bezinky.
Lidových názvů
pro bez černý
je mnoho bezinky, psí
bez, smrdinky,
kozičky.
Latinský název
Sambucus
nigra L. Tento
statný keř,
někdy i
strom, může
být až 10 m
vysoký. Je
typický
šedými flíčky na kůře. Uvnitř větví je měkká, bílá
dřeň. Listy jsou vstřícné, lichozpeřené. Raší brzy
na jaře v březnu a dubnu. Kvete v červnu až v
červenci bohatými pětiramennými vrcholíky.
Plodem jsou kulaté, černofialové až černé
peckovičky s velmi šťavnatou dužinou, lidově
nazývané bezinky. Bezu černému se daří ve
vlhčích podmínkách s humózní půdou. Hojně
roste na okrajích světlých listnatých lesů, na
pasekách, ale také u plotů, najdeme ho n
rumištích a skládkách. Je rozšířen po celé Evropě
a až na západní Sibiři. Tento keř je již z dávné
doby znám svými léčivými účinky. U nás se
rozšířil také proto, že byl úmyslně vysazován u
venkovských stavení, aby "odháněl" myši ze
stavení. Dnes ho najdeme jako průvodní jev
zanedbání zahrad a parků.
Květy - Pro lékařské a farmaceutické účely se
sbírají květenství. V době květů se odstříhávají a
ukládají do košíků, aby se nezapařily. Sušíme
celá květenství, nejlépe zavěšené na šňůrách,
případně v malé slabé vrstvě, vždy ve stínu při
teplotách do 45 °C. Dbáme na to, aby květy moc
nezhnědly, neboť tím se stávají bezcennými.
Květní droga je součástí řady léčivých čajů.
Používáme je hlavně v době nachlazení. Známý
je také močopudný účinek bezinkového čaje.

Plody - Pro užití v domácnosti, ale i v
potravinářském průmyslu se sbírají a vykupují
plodenství - známé bezinky. Plody dozrávají od
července do září. Sušení musíme začít na slunci,
ale dosoušet bychom měli umělým teplem tak,
aby se plody daly sdrhnout se stopky. Dobře
usušené plody mají černofialovou barvu, lesknou
se, mají nakysle sladkou chuť. Z plodů se často
připravuje bezinkové víno. Můžeme z nich
vyrábět také kompoty, džemy, sirupy.
Listy - V minulém století se používaly hodně také
bezinkové listy. Sbírají se v květnu a v červnu,
kdy jejich účinek je největší. Jsou močopudné a
projímavé a podle podání lidových léčitelů "čistí
krev". Listy jsou však podle této tradice k léčbě
použitelné pouze dva měsíce. Vaří se jedna lžíce
listů na 1 šálek vody 10 minut. Pijí se 1 až 3
šálky denně. Dříve byla používána i kůra a listy,
ty však obsahují jedovaté látky. Při sběru
musíme dávat pozor na další dva zástupce
tohoto druhu. Je to tzv. bylinný bez Sambucus
ebulus, který je jedovatý. Druhý je bez červený,
Sambucus aracomosa L. Roste v lesích, zejména
v horských oblastech. Od bezu černého se liší
zelenavě žlutými květy ve vejčitých
vrcholečnatých latách. Dřeň větví je hnědá.
Plody jsou červeně zbarvené peckovičky. Někdy
se sbírají a čerstvé nebo sušené jsou využity k
přípravě chutného osvěžujícího čaje, ale ve
větším množství mohou způsobit průjmy. Využití
černého bezu - Ze sušených květů černého bezu
připravujeme čaj, limonádu, šťávu, sirup, med,
likér. Květy můžeme použít i na přípravu
polévky, ale také je smažíme jako řízek (tzv.
kosmatice). Z plodů připravujeme mošt,
nevařený sirup, víno, likér, džem, zavařeninu.
Sušené bezinky využijeme v zimním období k
přípravě čajů. Čaj z květu černého bezu působí
příznivě na horní cesty dýchací, podporuje
pocení. Je vhodný v období zvýšeného výskytu
onemocnění horních cest dýchacích.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA
BEZOUKA - Bezová šťáva - sirup
25 květenství + 2 l studené vody se nechají 24 hodin louhovat. Poté se scedí, přidá 2 kg cukru a nechá přejít
varem. Podle chuti se přidá troška kyseliny citronové.
LIMONÁDA Z ČERNÉHO BEZU:
S citronem: 4,5 l vody, 500 g jemného krystal. cukru, 3 ks citronu, 2 ks velkého květenství
černého bezu. Do 5 l láhve dáme cukr, kůru z citronu, šťávu ze 3 citronů a 2 velká květenství
bezu (jemně opláchnutá vodou). Lahev převážeme tenkým plátýnkem a uložíme v pokojové
teplotě. Jakmile začne obsah bouřlivě kvasit, procedíme přes plátýnko. Plníme do lahví a
uzavřeme vyvařenými korkovými zátkami a uložíme ležato v chladnu.
MED Z KVĚTŮ ČERNÉHO BEZU - NA KAŠEL A NACHLAZENÍ
Na 1 litr vody - minimálně 25 velkých květů černého bezu, 1 kg cukru, 1 velký citron
Květy opereme, odstřiháme velké stonky. Citron oloupeme a nakrájíme na plátky. Zalijeme vodou a povaříme
aspoň 20 minut. Poté necháme 24 hod vylouhovat. Druhý den přecedíme přes plátýnko a pořádně vymačkáme.
Do vzniklé šťávy přidáme cukr a vaříme tak dlouho, až se hmota začne táhnout. Můžeme ještě dochutit citronem.
BEZINKOVÝ OCET DO SALÁTU
Do láhve se širokým hrdlem (např. zavařovačky) dáme čerstvé květy bezinek a zalijeme 8% octem,
tak aby byly zcela ponořené. Sklenici zakryjeme a necháme v chladu a temnu 14 dní až 3 týdny.
Poté ocet přecedíme do menších lahviček a dobře zazátkujeme.
POLÉVKA Z ČERNÉHO BEZU
Připravuje se jednak z květů, jednak z bezinek.
Použijeme-li bezinky, postupujeme tak, že do světlé jíšky vsypeme dvě hrsti bezinek, dobře promícháme a
zalijeme litrem vody. Necháme přejít varem, přidáme 1/41 smetany, do níž jsme ponořili kousek vanilky a
osmažené drobty chleba. Použijeme-li květy (2 najeden talíř), krátce se povaří v mléce se solí, cukrem a vanilkou,
troškou kukuřičné mouky a másla. Teplá i studená chutná výtečně.
KOSMATICE - Smažené bezové květy
trsy bezových květů, 3 vejce, 1,5dcl světlého piva, 1bal. kypřícího prášku, vegeta, sůl, Olej
na smažení
Bezové květy důkladně omyjeme, nůžkami odstříháme stopky a necháme oschnout.
Oddělíme bílky od žloutků, z bílku ušleháme tuhý sníh. Do žloutků vmícháme pivo a špetku
vegety a do vzniklé směsi vmícháme hladkou mouku s trochou kypřícího prášku. Lehce
vmícháme sníh z bílků a dosolíme. Na pánvi rozehřejeme olej, trsy květů namáčíme v
těstíčku a osmažíme do zlatova. Hotové řízky vytáhneme, odložíme na ubrousek a každému ustřihneme hlavní
stopku. Vhodnou přílohou je např. bramborová kaše a zeleninový salát.
KVĚTY ČERNÉHO BEZU ve sladkém těstíčku
6 květů, 3 vejce, 1 dl mléka, 2 lžičky skořice, 1/4 lžička soli, 3 lžíce moučkového cukru,
hladká mouka podle potřeby, olej na smažení, marmeláda, tvaroh, granko na doladění a
ozdobu. Do vajec s mlékem si přidáme sůl, cukr, skořici a hladkou mouku podle potřeby.
Uděláme si těstíčko, které nebude husté a půjdou v něm namáčet květy bezu.
Květy rozdělíme na menší jakoby růžičky, necháme stonek a ručně vybereme broučky.
Já květy neoplachuji, protože je sbírám na opuštěné zahradě.www.topvideorecepty.cz
Rozpálíme si olej, vezmeme si za stonek květ, namočíme do těstíčka a dáme na olej. Hned nůžkami ustřihneme
všechny stonky a pečeme po obou stranách. Hotové namažeme marmeládou a ozdobíme tvarohem a grankem.
ŽELÉ Z BEZOVÝCH KVĚTŮ
25 květů černého bezu, 1 l přírodní jablečné šťávy, 1 kg želírovacího cukru, 100 ml citronové
šťávy. - Květy černého bezu opatrně promácháme ve studené vodě a zalijeme 1 litrem
přírodní jablečné šťávy. Nádobu zatížíme talířkem a uložíme na 24 hodin do ledničky. Potom
šťávu přecedíme do většího hrnce, přisypeme želírovací cukr a zvolna vaříme a mícháme asi
10 minut. Potom přilijeme citronovou šťávu, promícháme a ještě krátce necháme přejít
varem. Tekutinu odstavíme z plotny, odebereme případnou pěnu, vlijeme do sklenic, ihned
uzavřeme a obrátíme víčkem dolů. Pro ozdobu můžeme ještě přidat omyté květy do teplého želé, než uzavřeme
sklenice.

14

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 20 /2009

3. června
2009

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Co zastaví padání vlasů?? Podlaha….
Víte, co se stane ze Sněhurky, když se dotkne drátu
elektrického vedení?? Popelka…
Jaký je rozdíl mezi autem a nočníkem?? V autě sedí
čtyři a vezou se, na nočníku sedí jeden a tlačí…
Co je horší než přejet autem psa?? Dostat ho potom
z pneumatik…

Pan Šedivý podstoupil operaci kyčle a zakrátko byl
propuštěn do domácího ošetření.Po nějaké době
přišel na kontrolu. "Jak se cítíte?" "Díky Bohu,
všechno v pořádku." "Díky mě!" opravil jej chirurg.
"Bůh je internista."
Přišel až k ránu a ospravedlňoval se manželce:
"Miláčku, nezlob se na mě, ale v hospodě mají zítra
volnou sobotu, tak jsem si dnes napracoval.
Proč šneci tak často lezou přes silnice?
Chtějí si užít adrenalinové sporty.

Víš, jak se oblékají eskymáci?? Rychle…
Víš, jaké má žába oči?? Vodotěsné…
Jak se japonsky řekne skokan na lyžích?? Dole Na
Kaši…
Jaký je rozdíl mezi medvědem a učitelkou?? Medvěd
tě sežere hned, učitelka tě žere roky…
Víš, jaký je rozdíl mezi průjmem a smrtí?? Žádný!
Přijde a musíš jít…
Víš, jak znemožníš kluka?? Napíšeš mu na dveře:
Pavlíku, zavolej mi. Stýská se mi po tobě. S tím
Michalem tomu nevěř! Ahoj puso, Leošek…
Co se stane z beránka, když přijde o nožičky??
Obláček…
Co je to prd?? Marný pokus přírody naučit zadek
zpívat…
Víš, kdo je nejchytřejší na světě? Zápalka! Hlavičku
má sice malou, ale jak jí to pálí
“Nechci Vás strašit, pane učiteli, ale tatínek říkal, že
když nebudu nosit lepší známky, tak někdo dostane
výprask.”
Co je třeba udělat když v lese potkáte medvěda?
Není třeba dělat nic. Medvěd se o všechno postará
sám.
Mladí nimrodi bez úlovku: "Někde se stala chyba,
buď kachny lítaly moc vysoko, nebo jsme psa
vyhazovali moc nízko."
“Pane Bože, dej, aby byl Madrid hlavním městem
Belgie!” Slyší to tatínek a diví se: “A pročpak?”
“Protože jsem to dnes napsal do písemného testu.”

Rybaří takhle jeden spokojenej zazobanec na svý
jachtě a najednou vytáhne malou zlatou rybku. Pusť
mě zpět do vody, splním ti přání. Chlápek tak
přemýšlí, že vlastně mu nic nechybí, ale nakonec ho
napadne jedna věc, tak rybku hodí do vody a
povídá: "Chtěl bych vědět, co budu v příštím životě."
"Mno, to bych zrovna neměla plnit, takový přání, ale
dala jsem slovo, tak dobře. Budeš fotbalový
rozhodčí." "Já a fotbalový rozhodčí? Já jsem se o
fotbal nikdy nezajímal, pravidla pořádně neznám,
třeba vůbec nevím, co je takovej ofsajd." "Tak se to
fofrem nauč, zítra pískáš ve Wembley."
Jde beruška na karneval a má tváře nacpané
tvarohem. Přijde k ní šneček a ptá se jí, za co jde.
Beruška si zmáčkne tváře a řekne: „Za beďara.”
Ptá se štěně své matky: „Jmenuji se sedni, nebo
lehni?”
Farmář říká ženě: „Dvě z našich slepic už neponesou
vejce.” „Jo? A jak to víš?” „Před chvílí jsem je přejel
traktorem.”
Zvířátka jsou už znuděná z toho nicnedělání, a tak
se jednou na své schůzi dohodnou, že si budou
vyprávět vtipy a toho, komu se všichni nezasmějou,
sežerou. První vypráví medvěd, řekne super vtip,
všichni se smějou, jenom želva pořád stojí,
povytahuje tu svoji mrňavou hlavu a ne a ne se
zasmát. Tak tedy medvěda sežerou. Další vypráví
liška, řekne pěkný kameňák, všichni se válejí smíchy
po zemi, jenom želva pořád nic. Tak sežerou i lišku.
Pak přišla řada na zajíce, ten řekl vtip, že se zvířata
mohla zbláznit. Všichni se smějou, a to se konečně
zasměje i želva se slovy: „Dobrý, to bylo dost dobrý,
medvěde.”

MOUDRÁ VĚTA
Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší
učitel inspiruje
Charles Farrar Browne
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 44. 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: 7.
„U Lídy“, bývalý rustikální statek Boučků a Adamičků. Budova je dřevěná a za cestou stojí roubená
stodola. Před rokem 1717 byl pravděpodobně součástí domu č.6. Je jedním z nejstarších domů
v Loužnici. Majitelem býval Jáchym Hnídek a potom Josef Havel z Bratříkova a jeho žena Pavlína.
Starobylý název „U Lídy“ je ze 17.století, podle vdovy Lidmily Adamičkové, která zde žila v letech
1637 – 1653. (ze starých knih)
V dnešní době je domek neobydlený a zchátralý a pro bydlení již nebezpečný. Současná majitelka si
v minulém roce postavila domek nový na sousední parcele, ale to už bude jiné číslo popisné.
ROK
1637

1717
1730
1774
1790
1813
1840
1848
1852

2009

MAJITELÉ
Lidmila Adamičková
Jan, Václav, Jiří Vondrovi
Matěj
Daniel a vdova Mandalena
Václav Ducháček
Šimon Kubáček
Jakob Šourek
Jakob Šimůnek
Václav Šimůnek
Josef Šimůnek
Jan a Anna Boučkovi
Josef Kubáček
Jachim Kodejš
Rodina Havlova
Rodina Milady Bartoníčkové
Eva Bartoníčková
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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

18

