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pro týden
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pravidelně nepravidelný týdeník
z Loužnice a okolí

Z DOMOVA

OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE
Usnesení č.3/09 ze zasedání zastupitelstva obce Loužnice konané dne
12.6.2009
1/ ZO schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2008 s výhradou a přijalo opatření k nápravě nedostatku. ZO podá do 14
dnů zprávu odboru kontroly KÚLK o nápravě nedostatku uvedeného ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008
2/ ZO navrhuje odpojení veř. osvětlení z domu čp. 59 (pí. Helena Bémová)
v době opravy střechy a trámů, s tím, že po skončení oprav střechy bude použitá pouze jedna konzole
a volné dráty budou nahrazeny isolovaným kabelem.
3/ ZO odsouhlasilo průjezd obslužných vozidel při konání Rallye Bohemia na silnici I/10
4/ ZO schválilo poskytnutí peněžitých příspěvků na porodné ve výši 3000,- Kč pro pí. Petru Černou a
pí. Pavlínu Halamovou. OÚ LOUŽNICE
ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ

Během tohoto týdne se vypouští koupaliště a Loužničtí hasiči
jej budou čistit, aby bylo připravené na letní koupací sezonu.

JARMAREČEK pro děti ve školce
V úterý 23.6. od 9 hodin se v Mateřské školce v Zásadě koná již tradiční
JARMAREČEK. Pro děti i pro rodiče je to nádherná akce plná dětského smíchu
a pohody a i ukázkou jak jsou jejich děti šikovní. Tak se přijďte na svoje dítka
podívat. Jsou zvány i děti, které nastupují do školky až v září.
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V SOBOTU SE KONÁ „LINKOSLÁVA“
V sobotu 20.6. od 16 hodin se koná
„Linkosláva“. Jedná se o velmi ojedinělou
akci, kdy se sejdou potomci Vojtěcha
Linky a Anny rozené Hanšpachové, kteří
měli spolu 8 dětí. První Linkosláva byla
v roce 1987, kterou uspořádal syn
Vojtěcha Linky, Josef Linka a odehrála se
v Lázních Sedmihorky, kde sešlo 63
příbuzných. V loňském roce se druhá
Linkosláva odehrála v Loužnici v Hospůdce
Na Záduší a sešlo se 85 příbuzných. Je to
velice krásné, když se příbuzní z tak velké
rodiny sejdou a děti poznají svoje tety, strýce, sestřenice a bratrance .
V sobotu 20.6. a v neděli 21.6.2009 je v Hospůdce Na Záduší zavřeno, akce je jen pro
zvané.
KNIHA O ŽIVOTĚ V LOUŽNICI
Pan Miloslav Linka (1896 – 1992) – sklářský
podnikatel z Loužnice, ve svých 76 letech sepsal
svoje paměti. Paměti, které psal přesně tak, jak je
měl ve své hlavě a ve svých myšlenkách. A tak by
byla škoda, se o ně nepodělit s ostatními a hlavně
s novou generací, aby věděli, jak se dříve v naší
obci žilo a podnikalo a nejen to, je zde i popsána
cesta za obchodem, kde poznával i jiné kultury a
světy a je zajímavé jak se vše za tu dobu hodně
změnilo. Kniha je doplněna fotografiemi a obálku
nakreslil náš Loužnický malíř Bedřich Rathouský.
Nyní budete mít možnost si tyto paměti koupit
v Hospůdce Na Záduší. Díky paní nakladatelce a
editorce paní dr. Koudelkové z nakladatelství Bor
tyto paměti mohli vyjít a dostat se do našich
rukou. Kniha se bude slavnostně křtít v kruhu
rodiny Linků na „Linkoslávě“ a k dostání bude
kdykoliv v Hospůdce na Záduší.
( Jana Matěásková – jana.mateaskova@klikni.cz )
-------------------------------------------------------------------------------------CO VŠECHNO MŮŽETE ZAŽÍT V HOSPODĚ........?
Pokud jste neměli štěstí či čas na kadeřnici, jako David, může se Vám stát, že
pouhá návštěva hospody Váš problém vyřeší. Stačilo jedno slovo a během
chvilky byl z Davida zase pěkný kluk.
Lucka Zerzubová mu krásně opravila
účes a to vše velmi profesionálně a
pohotově na louce před hospodou.
Je krásné jak i malé děti dokážou
pochopit účelnost stojanu na kola 
což někteří dospělí ještě nepochopili.
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ZE SVĚTA
ŽELEZNÝ BROD - Malá vodní elektrárna za téměř
100 miliónů korun vyrůstá na umělém náhonu řeky
Jizery v
Železném
Brodě.
Hotová má
být v únoru
2010. Roční
produkce
elektrické
energie
představuje
spotřebu
zhruba šesti stovek domácností. Investorem
projektu je Vodní elektrárna Železný Brod, a.s., na
části jeho financování se podílí i Evropská unie
dotacemi z programu EKO-ENERGIE, dodavatelem
je stavební společnost SYNER VHS Vysočina, a.s.
Získaný proud poputuje do městské rozvodné sítě,
která zásobuje na 6,5 tisíce obyvatel Železného
Brodu. „Objekt se skládá z trafostanice, rozvodny,
administrativního zázemí s dispečinkem a
strojovny," vyjmenovává zástupce dodavatele David
Štursa a pokračuje: „Výroba energie z vody je přímo
úměrná intenzitě proudu řeky. Při plném výkonu
turbínami proteče až 11 000 litrů vody za sekundu."
Skutečné využití ale určuje sama příroda množstvím
spadaného sněhu, rychlostí jarního tání nebo letní
vedra. Součástí výstavby je i rekonstrukce celého
náhonu v délce jednoho kilometru podél toku Jizery,
dále jezových konstrukcí a stavidel na vtoku do
náhonu. Stavební úpravy se dotknou i kamenných
nábřeží, jezové lávky a bočního vedení říčního
koryta. „Při rekonstrukci myslíme jak na lidi, tak na
živočichy. Kvůli migraci ryb bude u dna řeky
vyříznutý otvor. Vznikne zde tzv. rybochod, tedy
průtok pro přechody ryb. Strach nemusí mít ze
změněných podmínek ani vodáci. Hladina Jizery se
nepatrně zvýší pouze v provozním úseku před
náhonem do elektrárny, kam je přístup z
bezpečnostních důvodů beztak zakázán," doplňuje
Štursa.Poblíž současného místa výstavby až do
konce 60. let minulého století fungovala vodní
elektrárna z doby Rakouska - Uherska, která
proudem zásobovala přádelnu dnes již neexistující
textilky. Elektrárna byla časem zrušena a náhon
zasypán. Vzhled nového zdroje proudu je jednak
přizpůsoben okolním objektům a rovněž kopíruje
svoji starší předchůdkyni.
PRODEJ REALIT V NAŠEM OKOLÍ:

Starší rodinný
dům 4KK s
garáží a větším
pozemkem
v Bratříkově

Cena: 1 200 000 Kč za nemovitost, Poznámka k
ceně: bez služeb realitní kanceláře, Číslo zakázky:
01142, Poloha objektu: samostatný, Druh objektu:
smíšená, Stav objektu:
, Počet podlaží v
objektu: 2, Typ domu: řízemní, Zastavěná plocha:
118 m2, Plocha parcely: 3790 m
Prodej komerčního objektu v Držkově
Cena: 20 000 000 Kč za nemovitost, Poznámka k
ceně: Cena včetně všech poplatků RK, Číslo
zakázky: P549, Celková plocha: 2564 m2, Počet
míst k
parkování: 50,
Druh objektu:
smíšená, Stav
objektu:
, Účel
budovy:
Průmyslový
areál, Výrobní
plocha: 1200
m2
PEC POD SNĚŽKOU - Po 150 letech končí v těchto
dnech existence staré
poštovny na nejvyšší
české hoře. Ve čtvrtek
11. června začala její
demontáž. „Počítáme s
tím, že během pátku
boudu rozebereme a v
sobotu svezeme
lanovkou do Pece pod Sněžkou,“ odhadoval průběh
demolice nový majitel objektu Tomáš Trnka. Starou
poštovnu zachraňuje před termínem nařízené
likvidace a roubence zajistí novou budoucnost.
„Několik měsíců jsem sledoval snahu původní
majitelky starou poštovnu prodat. V té době mi bylo
jen líto, že se tento historický objekt musí ze Sněžky
přestěhovat a přemýšlel jsem, kde a s jakým účelem
najde svůj nový domov. Později jsem pochopil, že
může dojít i k její úplné likvidaci, a tak se začal rodit
plán na záchranu poštovny,“ popsal Tomáš Trnka.
Poštovna bude převezena do nového místa na
Javorovou skálu, na pomezí středních a jižních Čech.
Jde o oblast, která je křižovatkou turistických,
cyklistických a v zimě i běžeckých tratí v blízkosti
lyžařského areálu Monínec. „Už jsme pro ni připravili
základy. Snad již na konci léta proběhne slavnostní
znovuotevření. Chceme, aby sloužila jako malé
muzeum, poštovna i občerstvení pro všechny, kteří
si tam najdou cestu,“ uvedl Trnka. Poštovna byla
vystavěna pravděpodobně v polovině devatenáctého
století. První zmínky o objektu jsou však až z 2. 7.
1875 kdy sem byla umístěna c.k. rakouská telegrafní
stanice. V roce 1899, byl v budově zřízen poštovní
úřad s letním provozem. Ten s přestávkami fungoval
až do roku 1938. Po válce nebyla činnost poštovního
úřadu obnovena. V roce 1948 se stala dřevěnice
součástí původní České boudy a sloužila jako kiosek
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pod názvem Perníková chaloupka. V roce 1993
začala její rekonstrukce. O dva roky později byla
oficiálně zahájena činnost poštovny České pošty
Sněžka. Od roku 2008, kdy byl přenesen provoz
poštovny do nové budovy Anežka, je dřevěnice
uzavřena.
JABLONNÉ V
PODJEŠTĚDÍ Čtyři mláďata
vyseděl čapí pár v
Jablonném. Jde
pravděpodobně o
nejstarší hnízdo v
republice, je
zmiňované již v roce 1864. Stará hnízda mohou
dosahovat šířky i přes dva metry a váží i tunu.
Mláďata krmí oba rodiče po dobu osmi týdnů a
koncem srpna nebo začátkem září jsou připravena k
odletu do afrických zimovišť. První rok života přežije
jen šedesát procent mladých čápů. Zpět na hnízdo
se začátkem dubna obvykle vrací první sameček a
samice ho následuje.
DESNÁ - Přestavbu Horského hotelu Montanie v
Desné na
čtyřhvězdičkový
komplex pro
sportovní
klientelu
připravuje
společnost
Antonie Hotels.
Moderní areál
vybuduje podle
návrhu studentky Technické univerzity v Liberci
Terezy Musilové, která zvítězila v architektonické
soutěži. Celý projekt přijde na zhruba 200 milionů
korun a realizovat ho budou postupně po etapách,
řekl majitel Jindřich Řehák. Areál na této úrovni
služeb zatím v Jizerských horách chybí. Hotel
Montanie leží v Chráněné krajinné oblasti Jizerské
hory v nadmořské výšce 777 metrů na břehu
nádrže, která slouží jako zdroj pitné vody pro 100
000 lidí z Jablonecka a Liberecka. Návrhy studentů
tak musely respektovat nejen požadavky na
ubytování a sportovní vyžití hostů, ale také náročné
krajinné a klimatické podmínky. I provoz budoucího
areálu musí být co nejšetrnější k životnímu
prostředí, proto bylo jednou z podmínek využití
obnovitelných zdrojů energie. Práce 18 studentů
liberecké fakulty architektury posuzoval nejen
zadavatel a jejich pedagogové, ale také zástupci
CHKO a Povodí Labe a obce Desná, pod kterou
lokalita spadá. Vítězný návrh zaujal svým
kompaktním jednoduchým tvarem, racionálním
provozním řešením a snadnou etapizací. Podle
proděkana liberecké architektury Jiřího Suchomela
jsou pro studenty podobné práce velkou zkušeností.
"Je to pro ně první střet s realitou," poznamenal.
Spolupráce v Desné nebyla přitom pro fakultu první,
už v roce 2002 navrhovali studenti pro město
nízkoenergetické rodinné domy, pracovali i na
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projektu revitalizace města nebo přestavby základní
školy. Montanie původně sloužila jako rekreační
středisko ministerstva vnitra, veřejnosti je otevřena
od 1. prosince 2008. K dispozici má zhruba 80 lůžek
v 17 dvoulůžkových pokojích a desítce apartmánů.
Nárokům současné klientely ale objekt nevyhovuje,
a proto ho chce majitel zbourat a nahradit
moderním objektem, který nabídne kvalitní
ubytování pro 90 lidí a navíc 12 komfortních
apartmá. K tomu bude mít i restaurace, wellness a
sportoviště, jako vnitřní a venkovní bazén nebo sály
pro squash a tenis. "Pokud vše půjde dobře, chtěli
bychom začít stavět na jaře 2012," dodal Řehák.
"Umíme si představit také vybudování unikátního
profesionálního in-line bruslařského a na zimu
běžkařského okruhu kolem přehradní nádrže Souš.
Vznikl by tak v České republice nebývalý sportovněrekreační potenciál," řekl Řehák. Kolem přehrady by
chtěl vybudovat šestikilometrový okruh. Část cesty
však vede třetí zónou chráněné oblasti, a tak čekají
záměr ještě dlouhé diskuse s ochránci přírody.
Desná ale podle starosty Marka Pietera záměr
podporuje. "Nabídl by vyžití návštěvníkům
Jizerských hor v zimě i v létě," dodal Pieter.
ODSTÁVKA VODY – JABLONEC n/N
Z důvodu výstavby kruhového objezdu a následných
propojů vodovodnch řadů v Jablonci nad Nisou bude
30.6.2009 od 8:00 do 16:00
hodin přerušena dodávka vody v
ul. Turnovská, Masná, Pražská, U
Balvanu, U Stadionu, Střelecká,
Pivovarská, Květinová, Na Náspu,
Wolkerova a Sřivánčí. Náhradní
zásobování je zajištěno cisternou.
Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s.
http://www.mestojablonec.cz

KUPTE SI PRALES - KUS PRALESA je originálním
dárkem. Marně přemýšlíte, jakým dárkem
překvapíte své blízké,
přátele či
spolupracovníky?
Neztrácejte zbytečně čas
- máme pro Vás řešení.
Darujte jim kus pralesa.
Zakoupením našeho
dárkového certifikátu Patron Nového pralesa
podpoříte - podobně jako 3 500 dalších lidí,
přeměnu smrkových monokultur na smíšené lesy
plné života a z Vašeho dárku tak bude mít radost i
příroda. Držitele dárkového certifikátu pozveme v
průběhu roku na zajímavé exkurze, během nichž
uvidí na vlastní oči změny, které v Novém pralese i
díky jejich podpoře probíhají. Sami si zde také
budou moci svůj stromek zasadit.
www.novyprales.cz
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KULTURA
KRAJSKÉ DNY 2009 - Putování
Trojzemím
Hrádek nad Nisou, Areál Kristýna, Hrad
Grabštejn
26.06.2009 - 27.06.2009
26. června - Horní náměstí, Hrádek nad Nisou
•bohatý program od 14.00 do 22.00
•21.45 Ondřej Ruml a band
27. června - Rekrační areál Kristýna
•zábavný a sportovní program od 10.00 do
24.00
•20.50 hudební vystoupení Las Vegas
•22.00 ohňostroj
•22.45 SPECIAL GUEST DJ SPYRO
27. června - Hrad Grabštejn
•od 10.00 do 19.00 středověký program
•LATERNA FUTURI
Po celou dobu programu probíhá stánkový
prodej tradičních řemeslných produktů a
občerstvení.
Kompletní program na www.kraj-lbc.cz.
MĚSTSKÉ KINO ŽELEZNÝ BROD ČERVENEC - SRPEN
V měsících ČERVENEC a SRPEN Městské kino
v Železném Brodě nebude promítat žádné
filmy. Nashledanou se s Vámi těší opět v
měsíci ZÁŘÍ 2009.
ŘEMESLNÉ DÍLNY PRO VEŘEJNOST
ŽELEZNÝ BROD - Běliště, 27. 6. Řemeslné
dílny pro veřejnost - zpracování ovčího rouna.
Ukázky postupů zpracování ovčího rouna,
česání, spřádání, plstění s možností si vše
vyzkoušet.
VÝSTAVA OBRAZŮ EVY MAJEROVÉ
ŽELEZNÝ BROD - Běliště 1.6. - 30.6. Výstava
obrazů Evy Majerové
Slovenská výtvarnice vystavuje na Bělišti své
starší práce. Námětem jejích obrazů je
především příroda a lidová vesnická
architektura. Výstava byla přenesena z kaple
sv. Jana Nepomuckého Na Poušti, kde také

proběhlo její slavnostní zahájení o Svatojánské
pouti 16. května.
RIEGROVA STEZKA NA DOBOVÝCH
POHLEDNICÍCH
ŽELEZNÝ BROD - Běliště 1.7. - 30. 9. Riegrova
stezka na dobových pohlednicích
Letošní sté výročí otevření jedné z
nejkrásnějších turistických stezek si
připomeneme malou výstavou. Riegrova stezka
je těsně spjatá s počátky organizované
turistiky a vznikem železnobrodského a
semilského odboru Klubu českých turistů. Ke
slavnostnímu otevření (10. října 1909) se
sjížděli turisté z širokého okolí a věhlas
Riegrovy stezky záhy přesáhl hranice regionu.
O její popularitě svědčí i mnoho druhů
vydaných pohlednic, průvodců a dalšího
propagačního materiálu, jehož malá část bude
na výstavě prezentována. Materiál na výstavu
laskavě zapůjčili soukromí sběratelé.
NENECHTE SI UJÍT!!!!
PAVEL JEŽEK 1938 - 1999
ŽELEZNÝ BROD - Městská galerie Vlastimila
Rady- Pavel Ježek 1938 - 1999
Vynikající osobnost
prvního
polistopadového
ředitele
železnobrodské
sklářské školy Pavla
Ježka, připomene
stejnojmenná výstava
v Městské galerii
Vlastimila Rady. Výběr z tvorby představí
užitkové sklo ze Škrdlovické sklárny a osobité
plastiky kombinující sklo s kovem nebo
dřevem. Výstavu připravuje Městské muzeum
ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou
školou sklářskou a Městem Železný Brod.
Slavnostní zahájení proběhne 24. června v 17
hodin v Městské galerii Vlastimila Rady.
Výstava potrvá do 20. září 2009.
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ČERNÁ KRONIKA

JABLONEC N/N -úterý 9.6.2009 se v 15,10 hodin
stala na výjezdu z města Jablonec n.N. dopravní
nehoda. S vozidlem Ford Focus C-Max jel ve směru
od Jablonce na Prahu 31-letá žena z Jablonce n.N.
Při řízení se zalekla protijedoucího vozidla, strhla
řízení vozidla více vpravo, sjela na krajnici a narazila
do kmene stromu. Po nárazu se vozidlo otočilo a
narazilo ještě do druhého stromu. Ke zranění osob
nedošlo. Vzniklá škoda na vozidle představuje
částku 80 000 Kč. Řidička si navíc odnáší i blokovou
pokutu ve výši 2 000 Kč.
JABLONEC N/N -Do prostoru provozovny Pizza
v centru města Jablonce n.N. vnikl v průběhu noci
neznámý pachatel. Násilím překonal uzamčené
dveře a zevnitř odcizil peníze a stravenky. Celkově
způsobená škoda byla vyčíslena na částku 6 000 Kč.
JABLONEC N/N -V průběhu noci z pondělí na
úterý došlo v Jablonci n.N.-Kokoníně k vloupání do
vozidla Citroen ZX. Neznámý pachatel rozbil
skleněnou výplň dveří vozidla, natáhl se dovnitř a
odcizil věci. Jednalo se o kabelu s nářadím –
laserový dálkoměr Hilti, diáře, kosmetika a další
drobnosti. Majitelce vozidla vznikla škoda ve výši
22 000 Kč.

TANVALD -Ve čtvrtek 11.6.2009 v 18,00 hodin
došlo v Tanvaldě v Údolí Kamenice k dopravní
nehodě. S vozidlem Š Felicia jela ve směru na
Albrechtice v Jizerských horách 22-letá žena ze
Smržovky. Na mokrém povrchu vozovky nezvládla
vlivem nepřiměřené rychlosti projetí levotočivé
zatáčky. Levým předním rohem se bočně střetla s
bokem protijedoucího vozidla Fiat Doblo. Po nárazu
se vozidlo Š Felicia dostalo do smyku a zadní částí
spadlo do příkopu. Policisté na místě zjistili, že žena
měla na vozidle sjeté pneumatiky, které nepřiléhaly
náležitě k vozovce. Způsobená škoda činí 75 000 Kč.
Provinilá řidička si navíc odnáší i blokovou pokutu ve
výši 75 000 Kč.
ALBRECHTICE-Do rekreační chaty v Albrechticích v
Jizerských horách se vloupal neznámý pachatel. U
chaty odšrouboval okenice, rozbil skleněnou výplň
okna a vnikl dovnitř. Z chaty odcizil lyžařské boty,
motorovou pilu, elektrickou pilu a potraviny
(sušenky, čokolády, lihoviny a víno). Majitelce chaty
zloděje způsobil škodu ve výši 10 000 Kč.
MUKAŘOV -Neznámý pachatel vnikl v průběhu noci
z úterý na středu do stánku v obci Mukařov. U
stánku překonal zámky dveří a zevnitř odcizil
zařízení natočení piva i s chlazením, kompresor,
digitální váhu, myčku na půllitry a dále nějaké
lihoviny a potraviny. Celkově způsobená škoda byla
vyčíslena na částku 44 000 Kč.

ŽELEZNÝ BROD -V noci z 13. na 14. června
neznámý pachatel nezjištěným předmětem udělal
rýhy do laku vozidla zn. Opel Corsa, které v té době
bylo zaparkované na odstavné ploše na Jiráskově
nábřeží v Železném Brodě. Poškozením vozidla
vznikla jeho majiteli předběžná škoda ve výši
60.000,- Kč. Pachatel se tímto skutkem dopustil
trestného činu poškozování cizí věci, za který mu
hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
NOVÁ VES -V neděli 14. června v době od jedné do
páté hodiny dosud neznámý pachatel odcizil
motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, které v té době
bylo zaparkované na parkovišti za restaurací NISA v
Nové Vsi nad Nisou. Odcizením vozidla byla
způsobena škoda ve výši 110.000,- Kč. Pachatel se
tímto skutkem dopustil trestného činu
neoprávněného užívání cizí věci, za který mu hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.
SPLZOV - Pravděpodobně špatně uhašené ohniště
bylo příčinou požáru lesního porostu v
železnobrodském Splzově. „Požár byl ohlášen na
operační středisko v neděli krátce před jedenáctou
hodinou. Na místo vyjeli profesionální hasiči z
Turnova a Semil spolu s dobrovolnými jednotkami
ze Železného Brodu, Malé Skály a Líšného s pěti
cisternovými vozy,“ uvedla mluvčí krajských hasičů
Iva Michalíčková. Hasiči na místě našli hořící
hrabanku na ploše sto krát padesát metrů. Na požár
nasadili tři vodní proudy. Čerpací stanoviště zřídili na
řece Jizeře. Po uhašení požáru objevili hasiči
nedaleko další ohnisko, ze kterého se oheň rozšířil
na plochu dvacet krát třicet metrů.
TURNOV - Deset dnů se nesmí objevit doma
osmačtyřicetiletý muž z Turnova, který slovně i
fyzicky napadal svoji o sedm let mladší manželku a
ničil zařízení domácnosti. Policisté k vykázání z bytu
přistoupili poté, co agrese domácího tyrana
vyvrcholila v pátek 12. června fyzickým napadením
dcery. „Proti muži bylo zahájeno trestní stíhání pro
trestný čin týrání osoby žijící ve společně obývaném
bytě nebo domě. Jeho žena má nyní možnost
požádat o prodloužení desetidenní doby vykázání u
soudu, a to až na dobu jednoho roku,“ uvedla
semilská policejní mluvčí Soňa Šídová. Podle ní je to
již sedmý případ od začátku roku, kdy policisté
vykázali násilníka z bytu. Ne ve všech případech, ke
kterým policie vyjíždí, je tohoto oprávnění využito,
neboť musí být splněny všechny podmínky důležité
pro vykázání samotné. Od počátku letošního roku
policisté v okrese Semily prošetřovali 56 případů
domácího násilí.
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STŘEDA 17.6.

21 °C/5 °C

ČTVRTEK 18.6.

PÁTEK

19.6.

SOBOTA 20.6.

POČASÍ

NEDĚLE 21.6.

17 °C/8 °C

25 °C/11 °C

PONDĚLÍ 22.6.

20 °C/8 °C

21 °C/14 °C

ÚTERÝ 23.6.

18 °C/10 °C

STŘEDA 24.6.

17. června
2009

22 °C/10 °C

23 °C/10 °C

MĚSÍČNÍ PŘEDPOVĚĎ
Období příštích třiceti dní bude podle ČHMÚ jako celek teplotně i srážkově průměrné. Až do poloviny příštího
týdne bude počasí proměnlivé s teplotami kolem 20 °C, přechodně však až
30 °C. Pravděpodobně nejsušší a nejteplejší bude konec příštího a většina
posledního školního týdne. Začátek prázdnin bude asi více deštivý a
chladnější.
MÉNĚ MLH - Podle francouzských vědců, kteří zkoumali záznamy měření
v Evropě za posledních 30 let, ubývá dní s mlhami. Vyjasňování oblohy
podle nich vede ke zrychlení klimatických změn. Od roku 1970 teploty v
Evropě stoupaly rychlostí cca 0,5 st.C za deset let. Průměrná teplota nad
pevninou přitom za stejné období globálně vzrostla o 0,27 stupně.
S menším výskytem mlh se zvětšuje množství sluneční energie, která
dopadne na Zem, což vede ke zvýšení teplot, říká studie. Podle ní může
mít čistší vzduch vliv na změny klimatu v evropském měřítku asi z 15%. Ve
východních zemích však může být podíl daleko větší - někde až kolem
50%. Ze studie vyplývá, že zlepšení v kvalitě ovzduší, a tedy i viditelnosti,
dosáhlo vrcholu a v dalších letech se bude zpomalovat, což pravděpodobně
povede ke zpomalování lokálního oteplování.
BOUŘKY - Přes Česko postupuje od jihozápadu studená fronta, která
přináší zatím na západ území místy intenzivní bouřky. V ranních hodinách
se bouřky vyskytovaly na hranicích s Německem, ale během dopoledne
postoupily na Plzeňsko a postupně sílily. Kolem poledne byly
nejintenzivnější bouřky na Plzeňsku a ve Středočeském kraji. Bouře
zastavily na několika místech vlakový provoz. K největším omezením došlo
na trati Praha-České Budějovice. Během 10 minut bylo pozorováno přes
3500 bleskových výbojů. Vítr v bouřkách zesilovat na nárazovou rychlost
90 km/h a srážkové úhrny se pohybovaly na 10 mm během 30 minut a na
Plzeňsku se objevily i kroupy. Bouřky budou postupovat přes Prahu a
Jihočeský kraj dále přes Vysočinu na Moravu a do Slezska, kam by měla
dorazit ve večerních hodinách. S nebezpečnými doprovodnými jevy v
bouřkách tj. krupobitím, silným větrem a přívalovými srážkami se můžeme
během odpoledne setkat kdekoliv na území republiky. Během večera se
bude od západu protrhávat oblačnost a noc na pátek už bude ve znamení
oblačné až polojasné oblohy, jen místy s přeháňkami.
Bouřky mohou během první poloviny noci doznívat na východě území.
Také v pátek se s bouřkami setkáváme pouze ojediněle.

MIROSLAVA HRUBÁ – nyní Daňková v dětském Prostějovském kroji
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PRANOSTIKA

16.6.
• Prší-li na svatého Gerváze a Protáze,
po čtyřicet dní se deštivé počasí ukáže.
• Na Gerváze a protáze posečeš seno
nejsnáze; asli je suchý odvézt chceš,
do Jána si pospěš.
• Svatí Gervázi a Protázi po loukách
kopce sena rozhází.
21.6.
• Na svatého Aloise poseč louku, neboj
se!
23.6.
• Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve
stínu.
24.6.
• Na svatého Jana otvírá se létu brána.
• Na svatého Jana jahody do džbána!

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17. června
2009

Od svatého Jana Křtitele běží slunce již
k zimě.
Svatý jen otvírá zimě zase dveře.
Na svatého Jana noc nebývá žádná.
Na Jána jasně - vozí se seno krásně.
Na Jána bez deště - bude pěkně ještě.
Když svatojánská muška pěkně se
leskne a svítí,
bude počasí pěkné a můžeme do
přírody na tanec jíti.
Není-li ji však do svatého Jana viděti,
budeme v chladnu a dešti doma
seděti.
Bylo-li počasí před Janem sychravé,
bude po Janu mírně pršlavé,
neboť svatý Jan chce mít svůj déšť.
Před svatým Janem modli se o déšť,
po něm přijde bez říkání.
Déšť co před Janem jít váhá, po Janu
se tím více zmáhaá.
Prší-li v den Jana Křtitele, louskáme
červivé ořechy nesměle.
Když prší na Jana Křtitele, prší pak
čtyři neděle.
Když na den 24. června prší, žně
mokré následovati budou.
Prší-li v den svatého Jana Křtitele,
louskáme červivé ořechy nesměle.
Svatý Jan co křestí, čtyřicet dní chřestí.
Jak o svatém Janu Křtiteli, tak bude o
Michaeli.
Čím dříve před svatým Janem hřiby
rostou, tím dříve před vánocemi sněží.
O Janu-li kukačka kuká, pěkný čas
sobě vykuká.
Kukačka-li se před svatým Janem
ozývá, bude drahota.
Po svatém Janu, za čtyři neděle
kukačka se od nás odebere.
Včelí roje, které padly před svatým
Janem Křtitelem, jsou ty nejlepší.
Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru
sena stojí,
ale o svatém Jáně ani za vodu ve
džbáně.

RŮŽENA LINKOVÁ – Ještě jako Koudelková v Prostějovském kroji
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KALENDÁRIUM

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


18.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY









19.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
20.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
20.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
23.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
23.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
23.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
23.6. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Hana Hnídková
Milan Bažil
Jana Tilerová
Josef Kordík
Zdeňka Šourková
Daniel Hrdlička
Soňa Čechová
Marcel Pohl

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:

•
•
•
•
•
•

18.6. 1886 –
19.6. 1910 –
konstrukce.
20.6. 1848 –
22.6. 1846 –
23.6. 1891 –
24.6. 1276 –

George Mallory, britský horolezec († 8. června 1924)
Jan Kašpar v Pardubicích absolvoval první veřejný let v letadle vlastní

Josef Václav Myslbek, sochař († 2. června 1922)
Adolph Sax si patentuje saxofon.
Vladislav Vančura, spisovatel († 1942)
Nad Přemyslem Otakarem II. byla vyhlášena klatba.

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

SVATOJÁNSKÁ NOC - slunovrat
Dvacátého prvního června nastává doba slunovratu,
což byl den,
kdy slunce
dosáhlo
vrcholu své
roční vlády
a pomalu
začínalo
slábnout.
Zároveň
tímto dnem
začínalo
léto, čas tepla, plodnosti a naděje v bohatou úrodu.
Původ slavení pochází z dob pohanských, kdy si naši
předci všimli, že tímto dnem ztrácí slunce svou moc a
proto se snažili slunci nějak pomoci v získání či
doplnění jeho slábnoucí moci. Slunce hrálo vždy velmi
důležitou roli v jejich životě. S nadějí zapalovali ohně
věříce, že teplo a světlo, které oheň vydával,
pomohou v doplnění sil.
Slunce díky svému světlu a teplu vládlo zemi přes den
a noc podle představ našich pohanských předků
skrývala mnohá tajemství. Vzhledem k výjimečnosti
této noci se mělo za to, že ožívají tajemné síly a země
vydává své poklady. Rozestupovaly se skály a
otevírala země. K nalezení takového místa bylo
zapotřebí nalézt kvetoucí kapradí. To kvetlo přesně o
půlnoci a vydávalo zlatavou záři. Kdo chtěl mít
zázračný květ z kapradí, který byl velmi důležitým
pomocníkem při hledání pokladů, měl pod kapradí
rozprostřít bílý šat, který měl zachytit padající květ.
Kdo prý květ zachytil a nosil u sebe, byl neviditelný,
rozuměl řeči zvířat, rostlin a stromů, měl ve všem
štěstí a byl předurčen k objevení pokladu. Získat
takový květ však nebylo vůbec snadné, protože ho prý
střežily mocnosti temné. Krom čertů a čarodějnic v

lese číhalo mnoho dalších nástrah jako například
bludný kořen nebo bludičky, které člověka lákaly do
bažin. Člověk, který překonal všechny nástrahy a
poklad objevil, si měl z něho měl vzít jen tolik kolik
unesl, jinak by jeho duše propadla pro jeho
nenasytnost peklu.
Slunovrat je pohanský svátek
Keltové slavily nejkratší noc v roce, návrat slunce a
léta jako doby sklizně a hojnosti. Oslavy to byly
velkolepé, obydlí se zdobila symboly slunce, vařila se
slavnostní jídla, která ukazovala
na dobu hojnosti, protože byly
zasvěceny bohyni slunce a
plodnosti Lugnasad. Na její počest
dříve hořívaly hlavně v britských
zemích, ale i na Valašsku, o
půlnoci obrovské ohně jako pocta
vrcholícímu Slunci. Oheň měl
dodat Slunci sílu. Chlapci skákali
přes oheň a do vzduchu se vyhazovaly hořící pometla,
aby se zastrašily zlé síly.
Někde je to svátek pohyblivý
Například ve skandinávských zemích je však termín
těchto oslav pohyblivý podobně jako Velikonoce,
připadá na dny kolem 20.-26. června. Zdobí se zde
kostely, domovy, ale i auta květinami, vztyčuje se
májka z březového dřeva, podobně jako u nás na
1.máje.V některých knihách se však dočteme, že letní
slunovrat je pevně daný o pár dní později, tedy 23.
června, přesně o Svatojánské noci…Proč?
Svatojánská noc je křesťanský svátek
Svatý Jan Křtitel má svátek 24.6. a měl původně
vymýtit pohanský zvyk oslav letního slunovratu.
Nestalo se, a tak se tyto dva termíny úspěšně mísí a
dělají nám zmatek. Magické obřady, sběry mimořádně
účinných bylin, pálení symbolických obětí jsou tedy
činností předvečera svátku. Tzv. svatojánské byliny
mají prý největší
léčivou moc a pokud
si o půlnoci natrháte
na louce devatero
kvítí, dáte si ho pod
polštář, prý se vám
ve snu zjeví váš
budoucí muž.
O svatojánské noci
se tradičně také
otevírají poklady, ale
spíše než truhlu
plnou diamantů,
máme šanci nalézt
ve svém nitru
poklady mnohem
cennější...

10

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 22 /2009

17. června
2009

LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

Jahodový likér
1,5 l jahodové šťávy (s přidáním několika lesních jahod získáte voňavou šťávu), 750 ml
vody, 1,5 kg cukru, 1,7 l konzumního lihu, 200 ml rumu, 200 ml brandy
Dobře zralé jahody propláchneme vodou, necháme na sítu okapat, rozmačkáme a
vylisujeme z nich šťávu, kterou necháme usadit. Poté ji opatrně slijeme nebo ji
přefiltrujeme. K 1,5 l šťávy přidáme 750 ml vody a 1,5 kg krystalového cukru.
Promícháme a po rozpuštění cukru přilijeme líh, rum a brandy. Necháme několik dní
ustát a potom stočíme čirý likér do lahví.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

Mařinka Vonná -Asperula odorata L. - lipkavec marinkový
Stanoviště: Listnaté lesy (bučiny, bukohabrové,

vzniká dikumarol, který výrazně snižuje srážlivost
krve, čehož se využívá při léčbě trombóz, zánětu
křečových žil, hemeroidů či následků srdečních
infarktů. Drogu je možno podávat jen krátkodobě a v
přiměřených dávkách. Při předávkování se mohou
objevit bolesti hlavy, zvracení, závratě, v extrémních
případech může dojít k zástavě dechu a smrti. Při
dlouhodobém podávání může dojít k poškození jater.
Z těchto důvodů je svízel vonný jen zřídka podáván
samostatně, obvykle je přidáván do směsí. V malých
dávkách působí uklidňujícím způsobem na žlučník,
játra, pokporuje spánek. Větší dávky vyvolávají bolesti
hlavy. Obsahuje třísloviny, glykosidy, hřčinu a
kumarin.

dubohabrové), subalpínské trávníky, smrčiny, paseky,
podél lesních cest, preferuje půdy čerstvě vlhké,
humózní, hlinité, kypré, výživné, kyselé až slabě
zásadité.
sbíráme kvetoucí lodyhy v listnatých lesích, hlavně
bukových. Má přeslenité lístky, bíle kvete a celá
rostlina voní po kumarinu.
Obsahuje zejména kumarinové glyklosidy (z nichž se
uvolňuje kumarín), glykosid asperulosid, třísloviny,
hořčiny, organické kyseliny, vitamín C, silici, amid
kyseliny nikotinové. Obsah účinných látek je největší
na jaře, na podzim klesne asi na jednu šestinu.
Sbíranou částí je kvetoucí nať (Herba matrisylvae,
Herba asperulae), sbírá se na počátku květu (v
květnu). Suší se co nejrychleji ve stínu, při umělém
sušení za teplot do 40 °C. Při neopatrném sušení
droga snadno hnědne. Uchovávat je třeba ji v dobře
uzavřených nádobách tak, aby byla chráněna před
světlem.
Droga má poměrně silný uklidňující účinek, působí
mírně močopudně, příznivě působí při střevních
bolestech z nadýmání, ledvinových kamenech, působí
proti křečím, hlavně se užívá však při nespavosti,
přepracování, bušení srdce, hysterii či menstruačních
potížích nervového původu. Fermentací kumarinu

Připravuje se tradičně s bílým vínem jako májová
bowle, napomáhá dobrému trávení.
Mařinkové mléko
Ingredience: několik čerstvých nebo suchých lodyh
mařinky, 1l mléka, med (podle chuti)
Lodyhy máčíme v mléce oslazeném medem několi
hodin nebo přes noc. Podáváme vyhlazené.
Mařinkové víno
Ingredience: svazeček mařinky, 1l bílého vína,
Svazeček čerstvé mařinky máčíme 10 hodin v bílém
víně. Pak vyjmeme. Pijeme dobře vychlazené
Mařinkový pudink
Ingredience: několik lodyh mařinky, 0,5l mléka,
pudinkový prášek
Vaříme z mléka, ve kterém jsme přes noc máčeli
několi lodyh mařinky. Pak mléko scedíme a podle
návodu zahustíme práškem na vanilkový pudink.
UPOZORNĚNÍ!!!
Při využívání léčivých účinků rostlin se vždy poradíme
s lékařem !!!
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA
RECEPTY Z PAZDRNY

Přeji Všem dobrou chuť, třeba už mezi Vámi nebudu. Pamatuj, že jsem
vše psala s láskou a jen pro Vás. Nikdy nezapomínej, že se dá i v 82 letech
psát a nejhorší je nic nedělat. Vaše babča.
(recepty z ručně psané kuchařky, přepsané, přesně tak jak si je babička zapisovala)

TATÍNKOVY HOUSKY
1kg hladké mouku, 4dkg cukru, 4 dkg tuku, 4 dkg droždí. Zadělej vodou na střední
tenké těsto asi ¼ l teplé vody.
Housky se potírají trochou vody a sypou se mákem, kmínem a solí.
UTOPENCI
Svař vodu s octem a solí, přidej bobkový list (1 l. vody, ½ l octa, 1 ½ lžičky soli, 4 lžíce
cukru, 15 kuliček pepře, 15 kuliček nového koření, 5 bobkových listů a špetka
hořčičného semínka.
Do sklenice napěchuj buřty, hodně cibule, česnek – podle chuti a zalij lákem.
KRÁLÍK V CIBULI
3 velké cibule, nakrájej je na jemno, maso osol, potři hořčicí a prolož cibulí.
Prolej rozehřátým máslem. Nech uležet 2 dny i více a dej péct i s marinádou.
Jako příloha je výborný bramborový knedlík a zelí
ŠŤÁVA Z MALIN
2,5 kg malin, 1/5 l vody svař, 5 dkg kyseliny citronové a na 1 litr 1 kg cukru. Na
24 hodin nech odležet.
Sbírej pěnu a až nebude pěna dej do lahví a steriluj.
ŠUNKA SE ŠVESTKOVOU OMÁČKOU POSÍLENÁ SLIVOVICÍ
400 g vepřové šunky od kosti, 100g švestkových povidel, 0,1 dl. Slivovice –
domácí, šťáva z ½ citronu, 1 lžička mandlí, 1 lžička rozinek, mletý bílý pepř, sůl, 1
dl. Červeného vína.
Povidla zředíme červeným vínem a přivedeme do varu. Vložíme rozinky, mandle a
dochutíme špetkou soli, pepře a citronovou šťávou a na závěr přidáme slivovici.
Omáčku promícháme a dál již nevaříme. Šunku nakrájíme na plátky a ohřejeme v páře, Omáčku
rozdělíme na talíře a podáváme s plátky šunky a bramborem nebo s pečivem.
BRAMBOROVÁ BÁBOVKA
1 vejce, 150 g moučkového cukru, 250g brambor uvařených ve slupce a
oloupaných, 60g másla, špetka mleté vanilky, 1 bílek, 250 g hrubé
mouky, 1 sáček kypřícího prášku do pečiva, máslo na vymazání a mouka
na vysypání formy.
Žloutek utři s cukrem do pěny a za stálého míchání přidej po částech
najemno nastrouhané brambory, změklé máslo a vanilku. Ze dvou bílků
ušleháme sníh a vmísíme do něj prosetou mouku smíchanou s práškem
do pečiva. Vzniklou hmotu přimícháme do těsta. Toto tuhé těsto dáme do dobře vymazané a vysypané
formy a pečeme zvolna cca 45 minut.
Babčina rada: při vaření brambor ve slupce vkládej brambory až do vařící vody, uchová se tím více
vitamínu C
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Jdou čtyři blondýnky pod jedním deštníkem, přesto
všechny jsou úplně suché. Jak je to možné?
Neprší!

černý, vždyť je to černoušek.' Ta druhá mávne jen
rukou a říká: 'Joo holka to ti byl takovej mejdan, že
musím bejt ráda, že nemám vlčáka.

Najde blondýnka zrcadlo a podívá se do něj. "Já tu
holku odněkud znám." Zrcadlo vezme její kámoška a
říká: Co děláš, vždyť to jsem já!!"

K Novákům přijde podomní prodavač vysavačů. Na
zem vysype spoustu odpadků a povídá:"Všechno, co
tenhle vysavač nevysaje, tak sním." "Hm", zabručí
pan Novák,"tak to přeji dobrou chuť, od včerejška
nám nejde proud."

Ptá se jedna blondýnka druhé: udělala jsi ten
řidičák? Ne vyhodili mě..... "A proč?" - Jela jsem ke
kruhovému objezdu, tam byla cedule 30, tak jsem
to 30 x objela a přesto mně vyhodili!" "A nespletla
ses při tom počítání?"
Přijede blonďatá slečna do autoservisu: "Prosila
bych vyměnit takovou tu tyčinku na měření oleje v
motoru, ta stará už na ten olej nedosáhne!"
Jde myška po kolejích a najednou jede vlak. Myška
uskočí, ale nechá na kolejnici ocásek. Vlak jí ho
přejede, myška se lekne, otočí se a vlak jí přejede i
hlavičku. A jaké z toho plyne ponaučení pro dámy?
Pro jeden ocas hned neztrácet hlavu.
Tati co je to kamzík? "Taková blbá ryba!" "Ale tady
píšou, že skáče po skalách" No, vidíš jak je ta ryba
blbá
Jede maminka s novorozencem v kočárku na
procházku a tu ji zastaví neznámá paní. Dívá se do
kočárku, usměje se na miminko a povídá: "To je
krásné miminko, celý tatínek!" Maminka sebou trhne
a vykřikne: "Co, vy toho parchanta znáte? Tak to mi
okamžitě řekněte, kde bydlí!"

Přijde chlap do Smržovky na dolní nádraží a chce
jízdenku do Nagana. Ženská za okýnkem řiká:
"Nagano? Co to je? - Aha, tak to musíte na horní
nádraží, tam mají počítač." Chlápek jede na horní
nádraží a chce zase lístek do Nagana. Chlapek u
počítače říká: "To v počítači nemáme. Jeďte do
Liberce, tam vám snad pomůžou." Jede do Liberce a
chce zase jízdenku do Nagana. Říkají mu: "Tak to
nepůjde. Jeďte do Prahy na Hlavní nádraží."
Na Hlavním nádraží: "Do Nagana nejezdíme. Jděte
na letiště do Ruzyně." V Ruzyni: "Přímý spoj do
Nagana nelétá. Musíte přes Moskvu." Chlápek už
docela otrávenej letí přes Moskvu do Nagana a
konečně je tam. Po skončení olympiády jde v
Naganu na nádraží a říká (japonsky): "Jeden lístek
do Smržovky." "Dolní nebo Horní nádraží?"
Povídají si dvě blondýny. "Je mi hrozná zima na
ruce." "Tak si dej ruce do kapes." "Nemůžu, mám
tam rukavice."

"Prý vám zemřela babička?" - "Ano, před dvěma
týdny!" - "Vždyť jsem ji ještě včera viděla v okně?" "To jo, museli jsme ji tam dát - pošťačka roznášela
důchody!"

Příjde blondýnka domů a povídá: " mě je tak špatně
Franto!" Franta (manžel): "a co se ti stalo?"
Blondýnka: "Ty, víš, jak já nesnáším, když v
trolejbuse sedím proti směru jízdy!" Franta: "Ano
vím, drahoušku. Tak proč jsi teda nepožádala toho,
kdo proti tobě seděl, ať tě pustí, že nesnášíš jízdu
proti směru!" Blondýnka: "Ano, to já bych moc ráda,
jenže on tam nikdo neseděl!"

Chlapík si po obědě v restauraci prdne. Strašně se
stydí a tak, aby zakryl, co se stalo, trochu zavrže
židlí. Nahne se k němu chlapík odvedle a říká:
"Úplně jiný zvuk, co?"

Ptá se žába s velkou hubou zajíce: - Kaaaaaaaam
deeeeeeeeš? - K medvědovi na párty! - Jeeeeeeee
jaaaaaaaaa chchchciiiiiiii taaaaaakyyyyyyy! - Tam
nikdo z velkou hubou nesmí. - Chudák krokodýl!

U cesty zastaví auto. Šofér přivolá jednu z
postávajících lehkých děvčat a ptá se jí: - Zlato, co
děláš za pětistovku? - Všechno, pane můj,
všechno... - Tak dobře, nastup, jdeme betonovat.

A takhle jednou se dostane hlemejžď do nemocnice
na JIPku, a když se po pár dnech probere, stojí
kolem postele jeho kámoši šneci a ptaj se:
"Cos dělal vole, že ses tak zřídil?" "No, sem to kalil,
co to šlo, pak pravotočivá zatáčka, říkám si nebudu
brzdit, a najednou z ničeho nic mě před čumákem
vyrostla houba"

Potkají se dvě kamarádky. Ta jedna houpe kočárek
a ta druhá kouká na miminko. 'Ty máš, ale pěkný
mimino,' odhrne peřinku a povídá: 'Ono je nějaký

MOUDRÁ VĚTA

Dědičnost je to, v co věříme, když máme inteligentní děti
Charlie Chaplin
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 46. 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: 9.
„U JANKŮ“

starobylý název pochází ze 17.století.
Obytné stavení přestavěno a rozšířeno někdy v roce 1910.
ROK
1797
1818
1818
1839
1848
1856
2009

MAJITELÉ
Simon Liška
Prokop Kubáček
½ Prokop Kubáček
½ Josef Jakoubě
Karel Jakoubě
Josef Kubáček
Jachim Kodejš
Jaroslav Šikola
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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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IDOL - integrovaný dopravní systém
Libereckého kraje
Tarifní systém IDOL již od 1.7.2009 !
Pod sympatickým názvem IDOL se skrývá
integrovaný dopravní systém Libereckého
kraje. Díky tomuto systému bude cestující moci
při svých cestách po Libereckém kraji zvolit jak
dopravní prostředek, kterým se dostane do
místa určení, tak i trasu. To vše na jednu
elektronickou jízdenku, kterou si nahraje
opuscard.
Garantem projektu IDOL je koordinátor
veřejné dopravy v Libereckém kraji společnost
Korid LK, s.r.o.
Integrovaný tarif IDOL obsahuje nejen
jednotlivou jízdenku, ale i celou škálu časových
jízdenek, které budou využívat občané k
pravidelným cestám do školy a do zaměstnání.
(více informací o IDOL na www.iidol.cz)
Dopravci zapojení do systému: ČSAD Semily,
ČSAD Jablonec nad Nisou, ČSAD Liberec, ČSAD
Česká Lípa, DPML Liberec a ČD.
Druhy jízdenek v IDOL
V integrovaném dopravním systému IDOL LK
jsou rozlišovány dva základní typy jízdenek.
Elektronická jízdenka nahraná na OPUSCARD
(bezkontaktní čipová krajská multifunkční
karta) a papírová jízdenka. Papírová jízdenka
je nepřestupní jízdenka pro jednotlivou jízdu.
Elektronická jízdenka IDOL nahraná na
OPUSCARD je mezi zapojenými dopravci
v rámci relační a časové platnosti přestupní.
Výhodné sedmidenní a třicetidenní jízdenky je
možné zakoupit jen jako elektronické jízdenky
nahrané na OPUSCARD (případně rozšířené
Liberecké městské karty).
Přehled jízdenek IDOL:
Papírové jízdenky IDOL
 Jízdenka pro jednotlivou jízdu –
papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu
platí pouze na spoji, ve kterém byla
vydána, je nepřestupní. Výjimku tvoří
pouze papírové jízdenky pro
jednotlivou jízdu vydávané v MHD,
které jsou přestupní v systému MHD,
pokud tak stanoví tarif MHD.
Elektronické jízdenky IDOL
 Jízdenka pro jednotlivou jízdu –
elektronická jízdenka pro jednotlivou
jízdu je přestupní a platná na
zakoupenou relaci, platnost jízdenky je
omezena časem, který je ale vždy

17. června
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dostatečný pro Vaši cestu. Na
jednotlivou elektronickou jízdenku je
možné využívat autobusy příměstské
linkové dopravy, regionální drážní
dopravu a dopravní prostředky MHD.
 Sedmidenní jízdenka – sedmidenní
relační jízdenku je možné zakoupit
pouze jako elektronickou, tuto jízdenku
si zakupujete pro Vámi zvolenou relaci
a jízdenka je platná po dobu sedmi, po
sobě jdoucích, kalendářních dnů.
V těchto sedmi dnech je možné
absolvovat libovolný počet jízd mezi
zvolenými zónami dopravními
prostředky linkové příměstské dopravy
a regionální železniční dopravy.
Jízdenka Vás také opravňuje
k libovolnému množství jízd prostředky
MHD, pokud zóna s MHD leží na Vaší
relaci. Při přikládání OPUSCARD
k odbavovacímu zařízení se Vám z Vaší
elektronické peněženky neodečítá
žádná hotovost. Přikládání OPUSCARD
k odbavovacímu zařízení slouží ke
sběru statistických dat pro přepravní
průzkumy a je povinné pro držitele
všech relačních jízdenek i
v prostředcích DPML a.s..
 třicetidenní jízdenka – třicetidenní
relační jízdenku je možné zakoupit
pouze jako elektronickou, tuto jízdenku
si zakupujete pro Vámi zvolenou relaci
a jízdenka je platná po dobu třiceti
kalendářních dnů dopravními
prostředky linkové příměstské dopravy
a regionální železniční dopravy.
V těchto třiceti dnech je možné
absolvovat libovolný počet jízd mezi
zvolenými zónami. Jízdenka Vás také
opravňuje k libovolnému množství jízd
prostředky MHD, pokud zóna s MHD
leží na Vaší relaci. Při přikládání
OPUSCARD k odbavovacímu zařízení
se Vám z Vaší elektronické peněženky
neodečítá žádná hotovost. Přikládání
OPUSCARD k odbavovacímu zařízení
slouží ke sběru statistických dat pro
přepravní průzkumy a je povinné pro
držitele všech relačních jízdenek i
v prostředcích DPML a.s..
Příklady cestování na jízdenky IDOL
Papírové jízdenky IDOL
Pro Vaši občasnou cestu z Turnova do Liberce.
Cena jízdenky je 36,-Kč a její platnost je
omezena pouze na spoj, kde si jízdenku
zakoupíte. Papírová jízdenka není platná
v MHD Liberec.
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TIP: Pořiďte si OPUSCARD a cestujte i v MHD
na jednu elektronickou jízdenku

Elektronické jízdenky IDOL
 Jízdenka pro jednotlivou jízdu –
elektronická jízdenka je přestupní.
Cena jízdenky z Turnova do Liberce je
také 36,-Kč, ale je přestupní, to
znamená platná nejen na příměstské
autobusy a osobní a spěšné vlaky na
relaci Turnov – Liberec, ale i na MHD
v Liberci.
 Sedmidenní jízdenka – sedmidenní
jízdenka je výhodnou variantou pro
cestování do zaměstnání, nebo do
školy. Cena sedmidenní jízdenky
z Turnova do Liberce je pro dospělého
cestujícího 288,- Kč. Po zakoupení této
jízdenky můžete po dobu sedmi dnů
absolvovat libovolné množství cest
mezi Turnovem a Libercem
(příměstskými autobusy, osobními a
spěšnými vlaky) a zároveň je možné
po dobu sedmi dnů využívat také MHD
v Liberci a v Turnově.

TIP: Sedmidenní jízdenku si můžete
koupit v kterýkoliv den v týdnu a platí
Vám po dobu sedmi kalendářních dnů,
např. jízdenka zakoupená ve středu
Vám platí sedm dní, tj. do úterý
následujícího týdne.



Třicetidenní jízdenka – třicetidenní
jízdenka je výhodnou variantou pro
cestování do zaměstnání, nebo do
školy. Cena třicetidenní jízdenky
z Turnova do Liberce je pro dospělého
cestujícího 1 080,- Kč. Po zakoupení
této jízdenky můžete po dobu třiceti
dnů absolvovat libovolné množství cest
mezi Turnovem a Libercem
(příměstskými autobusy, osobními a
spěšnými vlaky) a zároveň je možné
po dobu třiceti dnů využívat také MHD
v Liberci a v Turnově.

TIP: Třicetidenní jízdenku si můžete koupit
v kterýkoliv den v měsíci a platí Vám po dobu
třicet, po sobě jdoucích, kalendářních dnů,
např. jízdenka zakoupená ve 27.5.2009 Vám
platí třicet dní, tj. do 26.6. 2009.
I ntegrovaný dopravní systém
Libereckého kraje

17. června
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Spuštění systém u na územ í celého
Libereckého kraje již 1.7.2009
 P ro využití všech výhod I DOL je
třeba opuscard (rozšířená
Liberecká m ěstská karta
1. Co je opuscard?
Bezkontaktní čipová karta, na kterou se
nahrává integrovaný jízdní doklad. Ten
umožňuje cestujícím využívat všechny spoje
zahrnutých dopravců.
2. P roč si opuscard pořídit?
Můžete s ní zakoupit výhodné sedmidenní a
třicetidenní integrované jízdné nebo
jednotlivou integrovanou jízdenku. Získáte
elektronickou peněženku, ze které můžete
zaplatit jízdní doklady. Navíc získáte další
výhody (BENEFIT program, Rezervační systém
eVstupenka další).
3. Jak si opuscard pořídit?
3.1 Nem áte žádnou kartu?
■ Podáte žádost s fotografií na kontaktním
místě. (seznam kontaktních míst na
www.opuscard.cz)
■ K podání žádosti potřebujete platný
občanský průkaz, případně pas a doklad o
trvalém bydlišti.
■ Vložíte si na opuscard peníze a začněte
výhodně cestovat.
3.2 M áte Libereck ou m ěstskou kartu
nebo jste zároveň při vydání karty
opuscard
nepožádali o ak tivaci dopravní aplikace
I DOL?
■ Necháte si nahrát dopravní aplikaci IDOL na
terminálu Fügnerova.
■ Vložíte si na kartu peníze a začnete výhodně
cestovat.
3.3 M áte kartu ČSAD?
■ Tato karta bude platit až do 31. 12. 2010.
■ Kartu nelze použít jako nosič integrovaného
jízdního dokladu.
■ Od 1. 7. 2009 v rámci oblasti IDOL končí
„komerční sleva“ a 5% sleva při placení
jízdného prostřednictvím této karty.
P oři_te si opuscard
a cestujte v rám ci Libereckého kraje
výhodně
Více informací na internetových stránkách
w w w .iidol.cz
a na telefonní lince +420 485 110 073.
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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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