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5. - 6. ČERVNA 2009 SE USKUTEČNILY VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Místem konání voleb v naší obci byla volební místnost na Obecním Úřadě.
Oprávněných voličů v obci je 171. Volební účast - 44.71 % - Odevzdané obálky – 76 –
Platné hlasy - 76
VÝSLEDKY VOLEB V LOUŽNICI:
Graf výsledků na Jablonecku:
Název strany
Počet
hlasů
Občanská demokratická strana
19
"STAR.A NEZ.-VAŠE
11
ALTERNATIVA"
Česká str.sociálně demokrat.
9
Suverenita
6
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
4
Libertas.cz
4
Demokratická Strana Zelených
4
Strana svobodných občanů
4
Komunistická str.Čech a Moravy
3
Koruna Česká (monarch.strana)
3
Strana zelených
2
Věci veřejné
1
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
1
Evropská demokratická strana
1
Národní strana
1
Nejen has. a živn. s uč. do E.
1
Balbínova poetická strana
1
Dělnická strana
1

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat dne 12. června 2009 od 19.00 hod v budově OÚ.
PROGRAM:
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
2) Výsledek auditu
3) Veřejné osvětlení v obci
4) Informace starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
5) Závěr
Kazda Jindřich - starosta obce
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SPORTOVNĚ TURISTICKÝ TÝDEN

Během minulého týdne uspořádala ZŠ Zásada pro děti sportovní a zároveň naučný týden. Po výšlapu na Černou
Studnici v pondělí 1.6.2009 následovalo sjíždění Jizery na raftech v úterý 2.6.2009. Ve středu 3. 6. Jizerské hory,
naučná stezka okolo Bukovce a rašeliniště Jizery.
A ve čtvrtek 4. 6. a pátek 5. 6. Dvoudenní turistický přechod západních Krkonoš ze Špindlerova Mlýna, údolím
Bílého Labe na Špindlerovou boudu a do místa ubytování na Moravskou boudu. Druhý den z Moravské boudy, kde
ráno na všechny čekalo překvapení v podobě sněhové nadílky, přes Vysoké Kolo, Sněžné Jámy na Labskou
Boudu. Pak k prameni Labe a přes Krakonošovu snídani do Harrachova. Dětem se tento týden velice líbil a
v pátek přišly domů nádherně unavení . Jen škoda, že dva adolescenti z naší obce se chovali velice nepřístojně
a museli být posláni domů.
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DOMEČEK PRO DĚTI NA HRANÍ

V neděli kolem 14 hodiny proběhlo stěhování dřevěného domečku, na hraní, pro všechny Loužnické děti,
domeček byl umístěn na hřišťátko před sokolovnu. Je to malý dárek ke dni dětí. Doufejme, si jej děti užijí.

AVON PROTI RAKOVINĚ PRSU 2009

V sobotu 6. června od 14 hodin se konal 9.
ročník AVON pochod. Pochodovalo se o
život žen, které bojují každý den svůj zápas
s rakovinou prsu. Výtěžek z akce je
věnován na projekty boje proti této
nemoci. Trasa je dlouhá 5 km a bez
problémů ji zvládnou i rodiny s kočárky.
Vede z nám. Republiky Celetnou ulicí na
Staroměstské náměstí, dále přes Vltavu na
Malou Stranu, pod Karlovým mostem přes
park Kampa a stále podél řeky do areálu
ERPET GOLF CENTRA na Strakonické ulici
na Smíchově.
I z našeho kraje a
z naší obce se
vydala skupina
děvčat (Jana
Němečková, Dáša
Paldusová
(Bratříkov), Lenka
Prádová, Markéta
Kroupová, Yvonka
Šilhánová a Táňa)

3

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 21 /2009

10. června
2009

SVATBA

Další „radostná akce“ se konala na
našem Loužnickém koupališti.
V sobotu 6.6.2009 v odpoledních
hodinách se zde uskutečnila „garden
party“ na oslavu svatby Ivana
Růžičky a jeho manželky Martiny
z Bratříkova. Novomanželům
gratulujeme a přejeme vše nejlepší.

LOUŽNIČTÍ KOVÁŘI NA STAROMILSKÉ POUTI VE BZÍ

v sobotu 6. června 2009 se konala IV. STAROMILSKÁ POUŤ DO BZÍ u kostela Nejsvětější Trojice
Celou pouť doprovázel tradiční jarmark a dobré pohoštění a také ukázka umu a řemesla našich Loužnických
kovářů pod vedením Davida Skrbka.

V ČERVNU SNÍH

Na hřebenech Krkonoš mrzne a sněží a také v níže položených oblastech Libereckého kraje je
taková zima, že teplárny znovu začaly lidem na sídlištích přitápět. Například firma MVV
Energie CZ začala lidem přitápět v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci i v Mimoni. V
Krkonoších v noci na čtvrtek dokonce napadl zhruba jeden centimetr sněhu. Teploty se ráno
pohybovaly jeden až dva stupně pod bodem mrazu.

Z LESA S PLNÝMI KOŠÍKY HUB….
Ale jen na krajích lesů či mlází a asi tak od 10.6.2009, pokud se
nevrátí mráz. Ze čtvrtka 4.6. na pátek 5.6.2009 byl takový mráz,
spálil hodně plodin vysazených na zahrádkách, například cukety či
rajčata dostaly pořádný zásah. Nicméně leckde objevíte na krajích
kozáky, modráky, křemenáče, či hřib dubový a některé druhy
penízovek. A tak sezona houbařů začíná – lovu zdar!!!!

že

VE VÍDNI SE NATÁČÍ NOVÝ FILM O CÍSAŘOVNĚ SISI I S LOUŽNIČÁKY

Ve vídeňském Hofburgu se začal natáčet remake slavné trilogie z
50. let o císařovně Alžbětě zvané Sisi, kterou tehdy ztvárnila
rakouská herečka Romy Schneiderová. Tentokrát ji bude hrát
Italská herečka Cristiana Capotondi. I z naší obce jeli filmařům
s historii do Vídně vypomoci a to Pavel Daníček se svým synem
Martinem. Nový dvoudílný televizní koprodukční film by měl podle
agentur stát 11 milionů eur (asi 291 milionů korun). Natáčení potrvá
do začátku července. Na televizních obrazovkách by se měl příběh o
životě krásné šlechtičny objevit o Vánocích. A tak se těšme, až film
půjde i v naší televizi.
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ZE SVĚTA

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.

TURNOV - Poslední
dřevěný roubený dům
zmizel z centra Turnova
v roce 1975. Měl číslo
19, stál na rohu
Havlíčkova náměstí a
musel ustoupit hranaté telekomunikační budově,
jejíž kolos straší dodnes. Poslední roubenka se do
města zase vrátí, i když jen jako věrná
napodobenina a na jiné místo. Její stavba právě
začala na zahradě Muzea Českého ráje Turnov.
Dostavěná by měla být v polovině příštího roku a
následně bude vybavená a zpřístupněná veřejnosti
jako takzvaný kamenářský dům partnerských měst
Turnov a německého Idar–Oberstein. „Kamenářský
dům bude využit jako stálá expozice pro návštěvníky
muzea, prezentující historické vazby obou měst v
oblasti zpracování drahých kamenů, zlatnictví a
šperkařství, tedy oborů, ve kterých obě města mají
dlouhotrvající tradici,“ vysvětlila ředitelka
turnovského muzea Vladimíra Jakouběová. Kvůli
záměrům muzea se novodobá roubenka sice zvenčí
bude s původním domem čp. 19 téměř shodovat,
vnitřní uspořádání ale bude pozměněné. „Kromě
stálé expozice kamenářství budou prostory sloužit
pro interaktivní řemeslnické a výtvarné dílny
pořádané ve spolupráci s veřejností a školami. Stálé
místo bude v domě mít zlatnická a brusičská dílna,
příležitostně i dílny řemeslnické,“ upřesnila
Jakouběová. Celá stavba podle projektu firmy Profes
Projekt přijde na zhruba sedm milionů korun a
provede ji společnost Instav Liberec. Peníze na
stavbu muzeum získalo z Regionálního operačního
programu Evropské unie, půl milionu přispěje také
zřizovatel muzea, Liberecký kraj. Zatím není
dořešené, jaká střecha bude repliku domu z 19.
století krýt. Památkáři požadují, aby dům v
památkové zóně města kryla břidlice. Ta se však
podle šéfky muzea v Turnově používala naposledy
ve středověku a k novodobější podobě města již
nepatří. „Kvůli historické věrnosti by byl vhodnější
dřevěný šindel nebo třeba i plech či pálené tašky,“
podotkla Jakouběová. Myšlenka zachránit poslední
turnovskou roubenku vznikla již v 70. letech
minulého století. Stavba měla být rozebrána a
přenesena do plánovaného skanzenu u Dlaskova
statku v Dolánkách. Tehdejší stavební podnik si
ovšem s přenesením stavby nevěděl rady a
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roubenku prostě strhl. Přesto byl dům zaměřen a
důkladně zdokumentován a díky tomu může dnes
vzniknout jeho replika.
TANVALD – musí se stát neštěstí, aby se něco
začalo dít?

- Jednání
zainteresovaných stran
přineslo řešení pro
zlepšení dopravy.
V úterý 2.6.2009
proběhlo na radnici ve
Smržovce společné
jednání osob, které
mohou ovlivnit vývoj bezpečnosti na vcelku
nebezpečném úseku silnice u Pekárny Mašek na
Dolní Smržovce. Jednání bylo svolání z popudu PČR,
neboť v nedávné době zde došlo k tragické dopravní
nehodě 12-letého chlapce. Chlapec, který chtěl
přejít silnici od pekárny na druhou stranu se
nedostatečně rozhlédl, vběhl do silnice a narazil do
boku projíždějícího vozidla. Při nehodě utrpěl tak
těžká zranění, že jim zanedlouho v nemocnici
podlehl.
Jednání byl kromě zástupců PČR přítomen i pan
starosta ze Smržovky, zástupci Krajského úřadu
Libereckého kraje, zástupci Ředitelství silnic a
dálnic, zástupci odboru dopravy MěÚ Tanvald,
stavbyvedoucí stavby silnice Jablonec – Tanvald a
majitelé nemovitostí v tomto úseku – pekárny a
rychlého občerstvení. Zhruba hodinové jednání
přineslo spoustu podnětných návrhů na rychlé
vyřešení dopravy. Firma provádějící opravu
komunikace zapracuje do svých plánů úpravy
obrubníků silnice, připraví vývod elektřiny pro
instalaci nasvícení budoucího místa pro přecházení.
Částečně se vyřešily i problémy s parkováním po
obou stranách. Strany se dohodly o finančních
náležitostech spojených s úpravami.
Budoucí ,,místo pro přecházení“ bude do budoucna
nejen nasvíceno,ale okolí bude zabezpečeno
zábradlím, které chodcům neumožní přecházet
kdekoliv a řidiče upozorní na skutečnost, že mají
dávat pozor na chodce.
ŽELEZNÝ BROD-Třetí
místo v soutěži "Zlatá
popelnice". Město Železný
Brod získalo vynikající 3.
místo v celém Libereckém
kraji v soutěži "Zlatá
popelnice." Tato soutěž vyhodnocuje nejlepší města
v třídění odpadu. Děkujeme všem občanům, kteří
třídí a tím se podíleli na našem společném úspěchu.
JABLONEC NAD NISOU - Sklářská a bižuterní
společnost Jablonex Group má podle deníku E15
potíže s financemi. Dvě banky, které Jablonex
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financují, se totiž rozhodly, že firmě neposkytnou
provozní úvěry a pustí pouze takzvané krátké
peníze. Společnost loni v srpnu hledala
strategického investora, letos v únoru však
oznámila, že pokus nevyšel. Nyní opět hledá
investora, který by ji koupil
jako celek, píše deník.
Personální ředitel Jablonexu
Josef Klofec deníku řekl, že
banky firmě výrazně zhoršily
podmínky pro půjčování, snižovaly jeho rámec a
požadovaly neuvěřitelně vysoké záruky. „Jablonex
přitom potřebuje jen běžné provozní úvěry a udělal
řadu konkrétních opatření ke zvýšení efektivity
výroby," dodal Klofec. Banky si podle deníku myslí,
že Jablonex chtěl za své akcie příliš mnoho peněz.
Poté, co prodej nevyšel, se začalo spekulovat o
nuceném prodeji skláren v Desné, Zásadě,
Železném Brodě, bývalé Bižuterie či výdělečné
České Mincovny. Tomuto postupu se nyní ale
Jablonex snaží vyhnout, uvedl list. Jablonex obnovil
spolupráci s PricewaterhouseCoopers a opět hledá
zájemce, který by ho koupil jako celek. „Naše
představenstvo jedná s dalšími potenciálními
investory. Veškeré možnosti prodeje jsou stále
otevřené," naznačil Klofec. Banky si ale podle E15
nejsou úspěchem opakované akce jisty. Šance, že
se podaří strategického investora najít, je teď podle
analytičky Next Finance Ivony Hrušové o dost vyšší
než před několika měsíci. O cenné papíry firmy s
dvoumiliardovým obratem se ucházelo asi 20
zájemců.

HUŤ - Noční soutěž v hasičském sportu proběhla
6.6.2009 od 22 hodin v Huti. „Jedná se o noční útok
za umělého osvětlení,“ vysvětlil Luboš Kundera,
velitel Sboru dobrovolných hasičů v Huti. Nejdříve
předvedly své dovednosti ženy, pak nastal zábavný
ohňostroj a nakonec přišli řadu muži. Trvalo to do tří
až půl čtvrté do rána. Letos se konal v Huti již
jubilejní 10. ročník této pohárové soutěže, z níž se
však nikam nepostupuje. „Je to taková naše
speciální soutěž,“ poznamenal velitel Kundera.
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KULTURA
ŽELEZNOBRODSKÝ JARMARK
12.6.2009 - 14.6.2009 od 10:00
19. ročník tradičního jarmarku se stánkovým
prodejem,
hudebním
programem na
Malém náměstí,
atrakcemi po
celém městě,
divadlem a
lidovými
hospůdkami.
Místo konání:
Železný Brod
LETNÍ KINO
v Jablonci nad
Nisou OPĚT
HRAJE
Dovolujeme si vám
oznámit, že letní kino a jeho promítání je opět tady.
Podle počasí a světelných podmínek Vám každý den
nabídneme zaručeně kvalitní film. Horní náměstí,
Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 320 419. Letní kino promítá pouze v
měsících červen - srpen. Kapacita 1.400 míst
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE KATEDRY DESIGNU
11.6.2009 - 30.6.2009 - Sklo a šperk. Vernisáž 11.
6. v 17 hodin. Místo
konání: Galerie N,
Jablonec nad Nisou
LÁZEŇSKÉ A
UPOMÍNKOVÉ SKLO
12.6.2009 - 20.9.2009 ZÁZRAČNÉ PRAMENY
Během vernisáže, která
proběhne 11. 6. od 17
hodin, bude představena
stejnojmenná kniha.
Současně můžete
zhlédnout ukázky
ryteckého řemesla. Místo
konání: Muzeum skla a
bižuterie Jablonec nad
Nisou
NÁŠ CHOVATEL
13.6.2009 od 11:00 do
16:00 - X. ročník tradiční
výstavy hlodavců.
Přihlášky vystavovatelů do
10. 6. Informace: S.
Příhonská, Místo konání:
Dům dětí a mládeže Vikýř
Jablonec nad Nisou

LETNÍ PRODEJNÍ TRHY
16.6.2009 - 17.6.2009 od 9:00 do 18:00, Prodej
zboží širokého
sortimentu. 16. 6. Letní
scéna – doprovodný
program. 17. 6. Mírové
nám. – soutěže a
program v rámci Dne
zdravotně postižených.
Eurocentrum Jablonec
nad Nisou
HASIČSKÉ SLAVNOSTI
13.6.2009 - Již tradiční
den s hasiči a večerní
hasičská osvětlená
fontána vás jistě
nezklame.
Místo konání: Přírodní
areál Šťastná země – Radvánovice
DVOŘÁKŮV FESTIVAL – Čtvrtek 18.6. Železný
Brod -koncert Madrigal nekonečné letní noci v 19:30
hodin v Městském divadle, pořádá Společnost české
doteky hudby Em-Art o.p.s. Praha. Vstupné: 100 Kč.
(TIS 484 353 333, info@zelbrod.cz)
BURZA DRŽKOV
Zdravíme všechny příznivce
burz v Držkově
17. Května od 7 hodin se koná
další burza
CO MŮŽEŠ PRODAT
NEZAHAZUJ,CO JSI ZAHODIL U
NÁS KOUPÍŠ.
Jesenný - Na sobotu 13. června
připravují potápěčskou šou a
dětský den. Potápěčská
základna Diving Jesenný
pořádá již 9. ročník
akcespojené s ukázkami
záchranných technik pod
vodou, na vodě a v jejím
nejbližším okolí v podání
jednotlivých složek
integrovaného záchranného
systému. Letos bude mít
celorepublikovou premiéru
obojživelné pásové vozidlo HZS
Libereckého kraje Hägglunds
BV 206 švédské výroby, které
se zde poprvé představí ve
vodě.
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ČERNÁ KRONIKA
V úterý 2.6.2009
v 8,25 hodin došlo
v Železném Brodě
v Masarykově ulici
k dopravní nehodě, při
které se zranila 85-letá
chodkyně. 62-letý muž
ze Železného Brodu jel
s vozidlem Renault
Megane Scenic od centra města směrem na Semily.
Poblíž autobusového nádraží nezvládl projetí
levotočivé zatáčky. Vyjel vpravo mimo vozovku a
přední částí vozidla narazil do kovového zábradlí. Za
zábradlím se však v té chvíli nacházela chodkyně,
kterou odtržené zábradlí srazilo na chodník a druhý
den zemřela. Policisté kontrolou zjistili, že muž řídil
pod vlivem alkoholu. Přístroj Drager mu naměřil
hodnotu 1,18 g/kg alkoholu v dechu. Muži byl na
místě zadržen řidičský průkaz a byla mu zakázána
další jízda. V současné době je podezřelý ze
spáchání trestných činů Ohrožení pod vlivem
návykové látky a Ublížení na zdraví z nedbalosti, za
což může být potrestán odnětím svobody v trvání až
dva roky.

za což může být potrestán odnětím svobody v trvání
až jeden rok.

Neznámý pachatel se v průběhu noci z pondělí na
úterý vloupal do prodejny potravin v Albrechticích v
Jizerských horách. Z prodejny odcizil cigarety a
čokolády. Celkově způsobená škoda byla vyčíslena
na částku 40 000 Kč. Pachatel se dopustil trestného
činu Krádeže, za což může být v případě dopadení
potrestán odnětím svobody v trvání až dva roky.

Ve čtvrtek 4.6.2009 v 15,35 hodin se v Pelechově
stala dopravní nehoda. Ve směru na Železný Brod
jel s vozidlem Fiat Marea Weekend 43-letý muž z
Liberce. Vlivem rychlosti nezvládl průjezd
pravotočivé zatáčky, vyjel do protisměru a čelně se
srazil s protijedoucím vozidlem Š 120. Při nehodě
došlo k lehkému zranění spolujezdkyně ve vozidle Š
120 s dobou léčení do jednoho týdne. Vzniklá škoda
byla vyčíslena na částku 74 000 Kč. Nehoda dále
zůstává v šetření Skupiny dopravních nehod.

Velice rafinovaný zloděj se vloupal do řadové garáže
v ulici Nákladní v Jablonci n.N. U garáže rozbil
luxferové okno, vnikl dovnitř a chtěl odcizit dva
zaparkované motocykly. Při zcizování nedělalo
zloději žádný problém ani vzýrazněné zabezpečení
motocyklu. Jeden motocykl byl připevněn v jistící
petlici a druhý za přední kolo k zemi. Zloděj
překonal ocelová oka mohutných řetězů a oba
motocykly odcizil. Majiteli garáže a motocyklů
vznikla škoda ve výši 350 000 Kč.
V úterý 2.6.2009 v 19,00 hodin byl na příjezdové
komunikaci k Šámalově chatě na Nové Louce u
Bedřichova zastaven 31-letý muž z Jablonce n.N.
řídící motocykl Longjia. Muž jevil známky požití
alkoholu, takže policisté použili přístroj Drager a
zjistili, že muž má v těle 2,15 promile alkoholu. Muži
byl zadržen řidičský průkaz a bylo s ním započato
Zkrácené přípravné řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky,

Ze spáchání trestného činu Zanedbání povinné
výživy je podezřelý 36-letý muž ze Železného Brodu.
Muž již od roku 2006 neplatí řádně výživné na své
dvě děti, které jsou v péči matky. Zpočátku muž
platil výživné nepravidelně, ale posledních 6 měsíců
již neplatí vůbec. Na výživném muž dětem dluží již
horentní částku, která přesahuje částku 150 000 Kč.
Muž může být za své počínání potrestán odnětím
svobody v trvání až dva roky.
Trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí
se dopustil 19-letý muž z Jablonce n.N. Muž byl ve
středu 3.6.2009 kontrolován hlídkou Městské policie
v Jablonci n.N.. Hlídka zjistila, že muž má vysloven
zákaz řízení. Muži chyběli pouhé dva dny k tomu,
aby jeho zákaz pozbyl platnosti. Tím, že muž
nevydržel, dopustil se spáchání trestných činu
Maření výkonu úředního rozhodnutí a Řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění, za
které může být potrestán odnětím svobody v trvání
až jeden rok.

V průběhu noci ze středy na čtvrtek došlo v
Tanvaldě k vloupání do restaurace hotelu. Pachatel
rozbil skleněnou výplň okna v přízemí objektu, vnikl
dovnitř a odcizil peníze a 60 lahví různých
alkoholických nápojů. Majiteli restaurace vznikla
škoda ve výši 18 000 Kč.
V sobotu 6.6.2009 v 2,40 hodin došlo v Josefově
dole poblíž vlakového nádraží k dopravní nehodě
vozidla Opel Astra Caravan. Z prostoru vyvýšené
nádražní rampy vyjíždělo vozidlo Opel.
Z nezjištěných příčin jeho řidič nezvládl jízdu,
vozidlo vyjelo vlevo a přes přední část spadlo do
prostoru silnice na střechu. Ve vozidle se nacházely
dvě osoby, které utrpěly lehká zranění s dobou
léčení do 2 týdnů. Policisté nyní zjišťují, kdo řídil
havarované vozidlo a proč vůbec k nehodě došlo.
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POČASÍ
STŘEDA 10.6.

20 °C/9 °C

NEDĚLE 14.6.

22 °C/13 °C

ČTVRTEK 11.6.

19 °C/11 °C

PONDĚLÍ 15.6.

24 °C/13 °C

PÁTEK

16 °C/9 °C

ÚTERÝ 16.6.

21 °C/12 °C

STŘEDA 17.6.

12..6.

SOBOTA 13.6.

25 °C/15 °C

16 °C/14 °C

HURIKÁNOVÁ SEZÓNA Již 1.6. začala oficiální hurikánová sezóna, potrvá až do konce listopadu. Od 1.6. máme
novou hurikánovou sezónu, skočí až na konci listopadu - jako každý rok. Podle nejnovějších předpovědí
amerického National Hurricane Centre by letošní sezóna měla být "blízko normálu. Obvyklá sezóna s sebou
přinese jedenáct bouří, které jsou již tak silné, že dostanou vlastní jméno. Ze šesti z nich se stanou hurikány a ze
dvou z nich se vyvinou význačné hurikány. Tropické bouře se rozdělují podle rychlosti větru. Pokud vítr dosáhne
rychlosti 60 km/hod, dostává bouře jméno - první bouře v tomto roce bude Anna, následovat budou Bill a
Claudette. Pokud vítr překročí 120 km/hod, je bouře klasifikována jako hurikán a významným hurikánem se stává
ve chvíli, kdy rychlost větru překročí 180 km/hod.
NOVÝ DRUH OBLAKU V Anglii se začínají ozývat hlasy pro přidání nového druhu oblaku do mezinárodní
klasifikace. V anglickém Somersetu se ozývají hlasy za zařazení nového druhu oblaku ke stávající sestavě
mezinárodní klasifikace. Navrhovaný návrh zní asperatus, což je odvozeno od latinského slova pro drsnost, kterým
např. Virgilius popisoval rozbouřené moře. To odpovídá i popisu nového oblaku: "Vypadá docela divoce, jako
byste se dívali zespodu na rozbouřené moře." Jeho vzhled souvisí se vznikem - předpokládá se, že vzniká mísením
dvou vzduchových vrstev pod bouřkovým oblakem, ale jistému výkladu bude ještě předcházet další zkoumání.
Pokud by asperatus
měl být uznán jako
nový druh oblaku,
muselo by toto být
schváleno světovou
meteorologickou
organizací a proces by
dle předpokladů nebyl
kratší než 2 roky.

bourání domu
ševce Jindry číslo
34. Za Hujerem –
dnes již zde nejsou po
domě žádné památky.

Pokud jste zvědaví, jak nový oblak "asperatus" vypadá, stačí navštívit stránku:
http://www.novinky.cz/domaci/170543-asperatus-novy-druh-mraku-se-objevuje-i-v-cesku.html
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PRANOSTIKA
11.6.
O svatém Barnabáši bouřky často straší.
Prší-li na Barnabáše - úroda na vinicích.
Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.
Prší-li na svatého - padají hrozny do koše.
Svatý Barnabáš na trávu nezapomíná, onť
nejdelší den i trávu mívá.
12.6.
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
13.6.
Na svatý Antonín len zasít neprodlím.
Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj
hřímá.
Na svatého Antonína broušení kos započíná.
15.6.
Vít když přišel, trápí vedra též Jana Burjana,
Petra.
Pohoda na svatého Víta - to dobrota na žita.
O svatém Vítě půl zrna v žitě.
Pohoda od svatého Víta do svatého Jana - pro
obilí je vyhraná.
Svatý Vít mění čas.

Svatý Vít přináší sebou deště.
Svatý Vít dává trávě pít.
Od svatého Víta až k Janu mnoho deště.
Prší-li na svatého Víta, prší 31 dní.
Svatý Vít když deštěm kropí, na ječmeni škodu
tropí.
Mokrý den 15. června ječmenu velmi škodí.
Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale
žádný ječmen.
Déšť o svatém Vítu škodí ječmeni i žitu.
Déšť na svatého Víta - špatný budou žita.
Prší-li o svatém Vítu, škodí to žitu.
Prší-li na svatého Víta, bývá špatná sklizeň žita.
Kdo seje na Víta, škoda žita.
Nesej na svatého Víta – škoda žita!
Nasázíš-li zelí do Víta, bude zelnice bita.
Sází-li se na Víta zelí, pak bělí.
Kam se vítr o svatém Vítu stáčí, tam se také
listí otáčí.
Na svatého Víta ve dne v noci svítá.
Na svatého Víta o půlnoci svítá.
Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na
druhé svítá.
Na svatého Víta hlava ještě nedoléhá, u paty
již svítá.

SPARTAKIÁDA ČERVEN 1985 – maminky s dětmi
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KALENDÁRIUM

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


11.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY






11.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY










13.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
14.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
16.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Lenka Pešatová
Matěj Růžička
Jana Němečková
Petr Šourek
Milan Šimek

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
11.6. 1881 – Bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou
Smetanovy Libuše.
11.6.1805 – Anna Chadimová, provdaná Slezáková, služka, která
vymyslela tanec polka († 3. srpna 1884)
12.6. 1840 – Jakub Arbes, spisovatel a novinář († 8. dubna 1914)
13.6. 1909 – Vladimír Neff, český spisovatel
14.6. Světový den dárců krve
15.6.1085 – na Pražském hradě korunován Vratislav II. českým králem
15.6.1363 – Václav IV. korunován českým králem
16.6. 1313 – Giovanni Boccaccio, italský spisovatel († 1375) autor Dekameronu.

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
ČAROVNÉ KOŘENÍ
Chtělo-li děvče vědět, za
koho se provdá, natrhalo
v předvečer svátku Jana
Křtitele devatero kvítí
(kopretinu, růži,
smolničku, chrpu,
rozchodníček,
čičmudíček,
mateřídoušku, fialku a
zvonek), a to aniž by při
tom promluvilo nebo se
ohlédlo. Večer si
devatero kvítí dalo pod
hlavu pod polštář a ve
snu se jí prý zjevil její vyvolený.
Čarovné byliny a koření patřilo k magii a kouzlům jako
měsíc k hvězdné obloze. V knize všech kouzel jsem
jich nalezla opravdu hodně a ke každé z nich náleží,
jak také jinak, přesný popis sběru, sušení, kouzel, s
nimiž jsou spojeny a samozřejmě popis rituálů k
čarodějným obřadům. Nejvzácnější a nejmocnější ze
všech čarodějných bylin byla mandragora, oproti které
jsou vlastně ostatní, snad kromě jmelí, jen slabým
odvarem. Jako čarovný prostředek zde působí
výslovně kořen. Od nepaměti se v čarodějných
kruzích ví, že tato rostlina zná odpovědi na všechny
otázky, které jsou jí položeny, umí předpovídat
budoucnost, léčit nemoci, obstarávat bohatství,
pomáhá ženám při porodu - zkrátka a dobře, je
nezaplatitelná...
Ten, kdož byl srdce čistého a měl štěstí, musel
mandragoru vykopat za zcela speciálního rituálu. Ze
země jí totiž nemůže vytrhnout nikdo, aniž by při tom

nezemřel. Poslyšte tedy prastaré tajemství o tom, jak
se v dobách našich předků mandragora ze země
sklízela. V pátek, před východem slunce se vydal
sběratel kořene, toužící po štěstí kouzelných sil, na
tajné místo, kde rostlina rostla. Pro jistotu si ucpal uši
bavlnou nebo voskem. Pak vyhrabal kolem
mandragory příkop tak hluboký, že kořeny vězely v
zemi už jen nejspodnější částí. Kdyby se kořene držel
sám, při vytržení by namístě zemřel, proto měl k ruce
psa, který však musel být černý jako havran. Dva dny
před tím, musel pes hladovět. Mandragora byla
opatrně ovinuta smyčkou a její druhý konec se uvázal
psu okolo krku. Hladové zvíře, z povzdálí přilákané
kouskem vařeného masa rychle kořen vytáhlo,
přičemž vydávala mandragora srdceryvný nářek a
strašný křik a pes padl mrtvý k zemi. Stal se onou
požadovanou obětí, která k tomu byla nutná. Člověk
pak opatrně zabalil kořínek do bílého plátna, pospíšil s
ním domů, kde jej vykoupal v červeném víně, a pak
mu jako živé bytosti oblékl hedvábné šatičky a
pečoval o něj. A ještě jedna velmi důležitá věc. Pokud
není kořen déle používán k magickým obřadům, pak
usne a jeho síla se pomalu ztrácí. V takovém případě
je zapotřebí jej opět probudit a k tomu účelu je zde
opět přesný pokyn. Aby se jeho síly probudily, postaví
se na vyvýšené místo někde v domě a tam se nechá
nerušeně tři dny. Potom se dá přes noc do vlažné
vody. Pak je rostlina znovu aktivní a může se požívat
k magickým účelům. Voda, ve které byl kořen
namočený má velikou sílu a může se nastříkat na
okna, dveře nebo na lidi, aby byli spirituálně očištěni.

Babka kořenářka Eulánie z Kulatého borůvčí
Je tomu již velmi dávno, kdy na kraji obce Loužnice žila v malé chaloupce
s jedinou světničkou babka kořenářka Eulánie. Dnes už ji nikdo nepamatuje.
Byla to velmi hodná babka a znalá přírody, bylin a jiných čarodějných umění.
Vypráví se, že se do našeho lesa dostala již jako mladá, svému umění se učila
již od své báby, ale musela utéct před inkvizicí, až se dostala do hlubokých lesů
nad Jizerou a pod Černou studnicí a zde našla svoje útočiště. Nikdy neodmítla
pomoc a vždy měla po ruce nějakou bylinku na každý neduh. Nejčastěji
používala borůvky v našem kraji se jim říkalo „černé jahody“, uměla používat
med lesních včel, které ji nikdy neublížily, protože jim vždy na své zahrádce
vypěstovala spoustu bylin a květů. Říkalo se, že se u ní na čaj zastavoval vládce
Krkonoš Krakonoš, různá strašidla a nadpřirozené bytosti.Jednou se o jejím
umění dozvěděl i vojenský kaprál, byl to velice nevraživý člověk. Jelikož ho
trápily velké bolesti a žádné léky jeho doktorů a mastičkářů mu nepomáhaly,
dal si zapřáhnout kočár a vydal se do lesů k babce kořenářce Eulánii. Ta mu
pohlédla do očí a hned věděla co je zač, že ho užírá velká zlost a nenávist.
Namíchala mu tedy lektvar z meduňky, třezalky, chmele a lesního medu a dala
mu dobrou radu, ať se vzdá vojenského řemesla, založí si pivovar a vaří pro
ostatní pivo. Přidala mu také recept na jeho vaření. Kaprál její rady poslechl,
udělal, co mu řekla, a stal se z něj jiný člověk, později si i založil rodinu a měl
spoustu dětí. Na Eulánii nikdy nezapomněl a posílal jí pravidelně slad, koření
z jižních krajů a kvas. Kulaté borůvčí se říká proto, že kořenářka měla celou
svou chaloupku i zahrádku lemovanou kolem dokola borůvčím, aby měla vždy
dostatek borůvek. Dodnes zde roste borůvčí i lesík do kruhu.
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

MÁTOVÝ LIKÉR
2 hrsti nařezaných mátových listů čerstvě nasbíraných, 80% čistý líh, 1 l destilované vody, 500 g
cukru
Sbíráme mladé čerstvé mátové lístky, dobře je opereme a dáme do lahve se širokým hrdlem.
Láhev dolijeme čistým lihem a necháme vyluhovat na teplém místě asi 2-3 týdny. Výluh
přecedíme. Na 1 litr výluhu přidáváme 500 g cukru rozvařeného ve vodě. Používáme
destilovanou vodu. Likér necháme několik týdnů uležet. Používáme jej při nachlazení a proti kašli,
také při žaludečních a zažívacích potížích.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
Cymbopogon citratus - CITRONOVÁ TRÁVA - voňatka citronová
Rostlina známá též pod dalším českým názvem „ voňatka citronová“ nebo anglickým „lemongrass“ je
vytrvalá travina pocházející z Cejlonu a jižní Indie. Vytváří husté trsy dorůstající do výšky 120 –
150cm. Úzké trávovité listy vyrůstají z dužnaté báze a všechny části
rostliny mají silnou citronovou vůni a proto je využívána k dochucení
pokrmů, zejména v asijké kuchyni.
Použití : Používá se jako mírné adstringens a žaludeční tonikum. Silice
příznivě působí při trávicích obtížích, zevně při svalových bolestech, na
rány a otoky. Napomáhá koncentraci a odpuzuje komáry. Nálev
připravený z této byliny je velmi osvěžující, s velmi výrazným
citronovým aroma. Neobsahuje kofein. Lemongrass je také velmi
oblíbenou přísadou do různých jídel, silice se používá i k ochucení
osvěžujících nápojů.
Obsahové látky : Silice (citral, nerol, limonen, linalool, geraniol),
flavonoidy.
Charakteristika : Lemongrass je vytrvalá trsnatá tropická tráva s
dlouhými tenkými listy, jež má v listových čepelích, pochvách i plevách
obsaženy četné siličné buňky. Roste v hustých trsech v tropickém
a subtropickém pásmu (Brazílie, Haiti, Madagaskar, Malajsie,
Vietnam apod.). Čerstvá se vyznačuje výrazným citrónovým
aroma a kyselostí, které se velmi cení.
Používaná část je nadrobno nasekaná šťavnatá báze a listy lze
použít k přípravě lahodného citronového čaje. Ve své domovině je
čaj doporučován k léčbě žaludečních a nervových chorob,
horečky, malárie, chřipky. V kuchyni se nejlépe hodí do rýžových
pokrmů, při vaření kuřete, ryby, vepřového masa nebo darů
moře. Výborná je také thajská kuřecí polévka s kokosovým
mlékem, citronovou trávou a feferonkou. Také je možné přidávat
ji v čerstvém stavu do zeleninových salátů. Voňatka citronová je v
hojné míře komerčně pěstována v Indii, Brazílii, Austrálii, Africe.
Její silice je používána jako aromatizující a kořenící přísada do
jídel, nápojů,do kosmetických přípravků, solí do koupele, parfémů
apod. U nás lze tuto rostlinu pěstovat pouze jako přenosnou
rostlinu, jelikož není mrazuvzdorná. Pěstujeme ji na plném slunci (
nejvyšší obsah silic) v propustné hlinito- písčité zemině. Během vegetace vyžaduje pravidelnou zálivku
a přihnojování. Vzhledem ke konzumaci částí rostliny, doporučuji používat přírodní organická hnojiva.
Přezimovat ji lze na světlém místě při pokojové teplotě nebo v chladnějších prostorech (nejméně
10°C) a při omezené zálivce.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

BAJECNA CUKETOVA POLEVKA pro Mílu 
1 větší cuketa, 2-3 brambory, menší cibule, zakysaná smetana, 1-2 lžíce olivového oleje, 1
lžička kari, bylinky (dle chuti, např. petrželka, libeček, apod.), sůl dle chuti
Na olivovém oleji zpěníme cibulku. Přidáme oškrábané a na kostičky nakrájené brambory a
cuketu. Přidáme kari koření, sůl a zalijeme vodou, jen asi 1 cm nad okraj zeleniny (aby
polévka nebyla moc řídká). Vaříme doměkka, celý obsah hrnce rozmixujeme dohladka
ponorným mixérem a všleháme zakysanou smetanu a bylinky. Krátce povaříme a můžeme
podávat. Je velmi dobrá samotná, nebo s kostičkami opečeného rohlíku či veky.
CIBULOVÝ SALÁT S JABLKY
250 g cibule, 250 g jablek, 2-3 lžíce majonézy, 2-3 lžíce jogurtu, sůl, pepř, špetka cukru
Oloupanou cibuli nakrájíme na úzké proužky, vložíme do cedníku, prolijeme vroucí vodou
a necháme okapat. V míse promícháme majonézu, jogurt, sůl, pepř a špetku cukru.
Přidáme oloupaná, omytá a na plátky nakrájená jablka, okapanou cibuli a lehkým
obracením spojíme s ochucenou majonézou. Podáváme k uzeninám, uzenému a
pečenému masu.
KAPR NA GRILU
6 porcí kapra, citrónová šťáva, sůl, mletá paprika, olej, 100 g másla, lžíce sekané
petržele, lžíce sekané pažitky
Porce ryby pokapeme citrónem a necháme hodinu odležet. Pak rybu dobře osušíme,
osolíme, posypeme paprikou, pokapeme olejem a z obou stran upečeme na mřížce
grilu. Při pečení potíráme olejem s paprikou. Upečeného kapra ochutíme bylinkovým
máslem. Příprava bylinkového másla: Změklé máslo promícháme s pažitkou, petrželkou a solí. Ochutíme
citrónovou šťávou a necháme v ledničce ztuhnout.
BÁJEČNÝ MOUČNÍK - MRAKY
Na těsto: 150 g Hery, 150 g hladké mouky, 6 vajec, tuk na vymazání dvou plechů
Na krém: 1/2 l mléka, 1 balíček vanilkového cukru, 100 g hladké mouky, 250 g másla, 150
g moučkového cukru,100 g čokolády na vaření
Do hrnce dáme vařit 1/4 l vody a Heru. Když se tuk rozpustí, přisypeme hladkou mouku.
Za stálého míchání necháme vařit přibližně 1/4 hodiny - aby se těsto nechytalo na hrnec
ani na vařečku. Do polovychladlého těsta postupně vmícháme vejce. Těsto rozdělíme na
polovinu. Dva plechy vymažeme tukem a prolijeme studenou vodou, která tvoří puchýřky. Na plech rozetřeme
tenkou vrstvu těsta a pečeme asi 10 minut, přičemž troubu po celou dobu pečení neotvíráme, jinak by těsto
spadlo. Necháme vychladnout. Na krém nejdříve utřeme máslo s moučkovým cukrem. Potom svaříme mléko,
vanilkový cukr a hladkou mouku na kaši. Když je kaše vychladlá, přidáme máslo utřené s cukrem. Krémem
potřeme jednu placku, druhou přiklopíme. Povrch postříkáme rozpuštěnou čokoládou. Pozor, jestliže z těsta
nevzniknou rovné placky, nýbrž místy vzduté pláty, není to chyba, ale naopak se všechno správně povedlo. V
nerovném povrchu právě spočívá půvab tohoto moučníku a odtud také jeho jméno.
LOSOSOVÁ POMAZÁNKA
pomazánkové máslo 1 kelímek, mletý černý pepř, drcený uzený losos 100 g (nebo aljašskou tresku)
V míse si utřeme pomazánkové máslo. Přidáme drceného uzeného lososa. Místo něj můžeme použít náhražku uzenou tresku á la losos. Lososovou pomazánku opepříme, důkladně promícháme a
necháme vychladit.
Lososovou pomazánku stačí namazat na chlebíčky či jednohubky a dozdobit sýrem,
zeleninou či vařeným vajíčkem nebo sardelovýma očkama a cibulí.
POMAZÁNKA Z KRABÍCH TYČINEK
krabí tyčinky 1 balíček, majonéza 2 lžíce, 1 kelímek zakysané smetany, sůl, mletý
černý pepř, citron 1 ks.
Krabí tyčinky rozmrazíme. Krabí tyčinky a vejce drobně nakrájíme. Tyčinky opepříme
a posolíme. Vmícháme majonézu zakysanou smetanu a pár kapek citronové šťávy
Pomazánku z krabích tyčinek namažeme na veku nebo jiné bílé pečivo. Zdobíme citronem, který pomazánku
zároveň dochutí, nebo nakrájenými matjesy s petrželkou.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Blondýnka se koupe a volá na kolegyni: "Přines mi
šampon!" "Vždyť jich máš v koupelně spoustu." "Ale
na všech je napsáno »na suché vlasy« a já jsem si
je už namočila!"
Vyleze chlap z koupaliště a povídá: "Je jako polívka.
Plavou tam nudle a taky sem zakous masový
knedlíček"
Jeden střelec byl neobyčejně pyšný na své střelecké
umění, ačkoliv střílel bídně. Jednou se vrátil s
hajným z lovu: "Tak co, jak střílel pán," ptala se
střelcova manželka hajného. "Obdivuhodně,
milostivá paní. Ale Bůh byl tentokrát ke zvěři
neobyčejně milostivý."
Ptali se kominíka: "Jak je v komíně?" "Jako na ulici.
Kam se hnu špína a kouř."
Ježíš se rozhodne podívat se na Zem do České
Republiky. Prochází se parkem. Vidí na lavičce
mladíka. Přijde k němu a ptá se: "Co děláš?" Mladík:
"Kouřím trávu, chceš taky?" Ježíš to nezná odpoví,
že ano. Dostane jointa. Pak vedle sebe spokojeně
kouří. Ježíš si uvědomí, že se ještě nepředstavil:
"Promiňte, Jsem Ježíš Kristus." Kluk se na něj klidně
podívá a řekne: "Síla, co?"
Pán usedl v restauraci ke stolu a jen co si dal do úst
první sousto, přišel vrchní inkasovat. "Co je to za
mravy? To děláte vždycky?""Ne prosím," sdělil
vrchní, "jen při houbách."
Malý Jarda se před sloní klecí ptá: "Dědo, co je to za
zvíře?" "Počkej chvilku, vezmu si brýle."
Blondýnka letí do Londýna. Jak ji připravíte o místo
u okna? Řeknete jí, že sedadla do Londýna jsou v
prostřední řadě.
Co uděláte, když po vás blondýnka hodí pojistku?
Zdrháte jako o život, protože má v puse granát.
Blondýnka píše dopis z nemocnice: "Milý dárče,
děkuji ti za tvé srdce. Doufám, že se brzy uzdravíš".
"Mravenče, proč utíkáš z lesa?" "Bojím se, že mě
seberou policajti." "A cos provedl?" "Nic. Ale někdo
znásilnil slonici, a já nemám alibi."

Kohout, pes a vůl přijdou k předsedovi JZD s
výpovědí. Ten se diví, proč chtějí odejít a zvířátka
vysvětlují. Kohout povídá: ”Kokrhám už ve tři hodiny
a lidi přijdou do práce stejně až v jedenáct. Koho by
taková práce bavila?” Pes povídá: “Já tady přes noc
hlídám a lidi si klidně kradou ve dne. Koho by
taková práce bavila?” A vůl povídá: “Podívej,
předsedo, když jsi tady ty, tak já už tu přece být
nemusím.”
Baví se dva kamarádi: "Hele, prý tě vyhodili ze
ZOO." "Hmm, byl jsem asi moc pomalý. Ráno
vstanu, jdu krmit. Otevřu klec a.... frnk frnk .... obě
želvy zdrhly."
Kouhout a dvě slepice hrají na schovávanou. Kohout
piká, první slepice se schová do kurníku a druhá do
šopy. Kohout dopočítal, jde, zakopne a zakleje:
"Kurníkšopa!" Obě slepice vyběhnou a stěžují si: "To
není fér ty ses díval!!!"
"Moje máma jezdí autem jako blesk." "Tak rychle?"
"Ne, ale každou chvíli s ním práskne někam do
stromu."
Sjede trabant do příkopu a zůstane stát vedle
kravince. Kravinec povídá: "Co ty jsi zač?" Trabant:
"Já jsem AUTO!" Na to kravinec: "Jestli ty jsi auto,
tak já jsem PIZZA!"
"Nazdar, Petře, prej si byl u moře?" "No, v
Madridu." "Nekecej, Madrid přece neni u moře!"
"Ne? Tak proto byla ta pláž tak daleko od hotelu!"
Lidská povaha je komická. Když někomu řeknete, že
existuje 200 biliónů hvězd, tak vám to uvěří aniž by
je přepočítával. Ale když tentýž člověk uvidí lavičku
s nápisem "ČERSTVĚ NATŘENO", tak si to musí
napřed zkusit...
"Mami, my se dneska ve škole učili 1, 2, 3 a já už
uměl i 4. To proto, že jsem Rom?" "Ne, to je proto,
že jsi chytrý." "A mami, my se pak učili A, B, C a já
uměl i D. To je proto, že jsem Rom?" "Ne, to je
proto, že jsi chytrý." "No, a pak přišel pan doktor a
všichni měli malinký pindíky, jen já Ho měl velkého.
To je proto, že jsem chytrý?" "Ne, to je proto, že ti
je šestadvacet."

MOUDRÁ VĚTA
Když se dvoříte krásné ženě, připadá vám hodina jako několik vteřin. Když sedíte na
rozpálených uhlících, připadá vám vteřina jako několik hodin. To je relativita.
Albert Einstein
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 45. 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: 8.

„U Kršnů“ Přední část budovy je
dřevěná roubená a zadní část je nově
postavená zděná. Vedle domu stojí stodola a
dále až u cesty mačkárna - driketa. Majitelem
byl Josef Urbánek a potom jeho zeť Vítězslav
Kubáček z Bratříkova. V tomto domě bývaly
pořádány první sedánky spiritistů a mediánů
(duchařství - víra v duchy, duše zemřelých a
možnost komunikace s nimi).
Starobylé místní označení „U Kršnů“ pochází ze 17.století, později se zde říkávalo „U Kubáčků“

ROK
1785
1818
1818

1828
1835
1857
2009

MAJITELÉ
Václav Kubáček
Prokop Kubáček ½ chalupy
Mates Czech
Josef Czech
Jan Linka *8.10.1774 - +19.7.1848

– ten si vzal za ženu Barboru Čechovou – Kubáčkovou,
pocházel z Dolánek
a byl synem Kateřiny Koláčkové (šenkýřky z Dolánek)
a Janem Linkou st. a do 15.let se jmenoval Koláček.
Jeho druhou ženou byla Marie Měkotová

Jachim a Marie Kubáčkovi
Jachim a Marie Kubáčkovi
Prodáno od Marie Kubáčkové vdově Urbánkové
Emma a Antonín Skrbkovi
Ludmila a Pavel Čajkovi
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V SOBOTU 20. 6. 2009 OD 16 HODIN,
SE KONÁ:

„LINKOSLÁVA 2009“
v hospůdce „NA ZÁDUŠÍ“ – Loužnická sokolovna.

V SOBOTU 20.6. A V NEDĚLI 21.6.2009 JE V HOSPŮDCE NA ZÁDUŠÍ ZAVŘENO,
AKCE JE PRO ZVANÉ
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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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