LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 24 /2009

1. července
2009

WWW.NAZADUSI.ESTRANKY.CZ

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
24. / 2009
pro týden
1. 7. – 8. 7. 2009

pravidelně nepravidelný týdeník
z Loužnice a okolí

Z DOMOVA

PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ!!!
Skončil další školní rok a děti přinesly
domů vysvědčení. Pro někoho to byla
radost, pro někoho možná zklamání. Každý
ale už stejně jistě ví, co ho na
vysvědčení čeká, a to nejenom
děti, ale i rodiče. Pokud to bude
pro rodiče překvapení, není to pro
ně dobrá vizitka. Předání vysvědčení je
jakýsi slavnostní akt. Proto by bylo na místě i
bilancování v rodině, avšak v naprostém klidu a
věcně. Pokud se dítě snažilo, není rozhodně chybou
malá odměna nebo např. společná rodinná oslava v
cukrárně. Dětem skončila škola a začínají jim
prázdniny. Nezbývá proto, než jim popřát, aby si
odpočaly, měly přijatelné počasí a zažily nějaká
zajímavá dobrodružství. Přeji všem dětem krásné a
spokojené prázdniny.
POZOR!!!! - PRVNÍ STŘEDA
V MĚSÍCI
Středa 1.7.2009 je první
středou v měsíci červenec a to
pro naši obec znamená, že
bude zkouška sirény a svoz
tříděného odpadu.
KŮROVEC V NAŠICH LESÍCH
Půjčit si zdarma lapače
kůrovců mohou nyní všichni
drobní vlastníci lesů u svého
odborného lesního
hospodáře na Liberecku a
Jablonecku, a to na Lesní
správě Ještěd nebo Lesní správě Jablonec nad

N isou (N ovoveská 61, Jablonec nad N isou,
46601, Telefon: 483 313 325, Fax:

483 317 325, GSM brána: 724 523 084, Em ail: ls247@lesycr.cz) . Krajský úřad Libereckého
kraje totiž vyrazil spolu s Lesy České republiky do
boje proti těmto škůdcům tím, že přidělil Lesům
dotaci na nákup feromonových lapačů. Povinností
každého drobného vlastníka lesa je pak lapače na
vhodném místě nainstalovat. Umělý feromon je
látka, která do lapače láká samce i samičky kůrovce.
Kůrovci jsou přirozenou součástí lesních
ekosystémů. Zavrtávají se pod kůru stromů a živí se
jak dospělí jedinci, tak i jejich larvy, lýkem. Stromy
pak postupně chřadnou a umírají. Pokud dojde k
přemnožení kůrovců, mluví lesní hospodáři o
kůrovcové kalamitě, neboť ve velmi krátké době
může odumřít celý les. Kůrovcům se nejvíc daří ve
smrkových lesích.

POVODNĚ 2009
Jak již všichni jistě víte,
postily v minulém týdnu na
Moravě spoustu lidí ničivé
povodně.
Děkujme tomu, že naše
malá obec leží v kopcích a
povodně nám nehrozí. I když si stěžujeme na přívaly
sněhu, velké větry, to vše není nic proti tomu, co
dokáže voda. A tak pokud soucítíte s občany na
Moravě a chtěli by jste jim pomoci, můžete přes
společnost
ČLOVĚK V TÍSNI:
Na sbírku Povodně 2009 je možné přispět buď
převodem přímo na konto 7202 7202 /0300 u ČSOB
či odesláním textové zprávy ve tvaru DMS
POVODNE09 na číslo 8 7777. Cena DMS je 30,- Kč,
na pomoc zaplaveným oblastem bude připsáno 27
Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.
Nebo
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BLESKY BIČUJÍ NAŠI OBEC
Během minulého týdne a i těchto dnů je na denním pořádku minimálně jedna
bouřka.
Bouřka je přírodní jev doprovázený bleskem a hřměním nebo pouze hřměním a je
vždy vázána na oblak cumulonimbus. O blýskavici mluvíme, když není slyšet
hřmění a vidíme pouze blesky nebo jejich světelné odrazy od oblaků. Z meteorologického hlediska představuje
bouřka nejvýraznější projev konvekce v atmosféře.
Chcete vědět, jak vzniká bouřka? Koukněte se na:
http://aktualne.centrum.cz/veda/grafika/2007/01/29/jak-vznika-bourka/?cid=641202
C

ROZLOUČENÍ SE ZÁKLADNÍ
ŠKOLOU
Ve čtvrtek proběhlo slavnostní
rozloučení s „deváťáky“. Rozloučení se
uskutečnilo v prostorech Obecního Úřadu
Městyse Zásada za přítomnosti paní
starostky Ducháčkové, ředitele Základní
školy pana Černého a třídní učitelky paní
Markové. Žáci dostali vysvědčení,
upomínkový diplom a malý dárek. Večer
se ještě jednou všichni sešli v pizzerii
Forte "Campo"v Zásadě a oslavili konec
školního roku. Tak jim přejme, ať vykročí
do dalších školních let ve zdraví a
s elánem.

OCENĚNÍ MLADÝCH ZÁCHRANÁŘŮ

Při příležitosti předávání vysvědčení žákům deváté třídy. Proběhlo také předání cen mladým záchranářkám Lence
Špidlenové a Lucii Nývltové, které se umístily na 1. místě v celorepublikové soutěži mladých záchranářů – HELPÍK
2009. GRATULUJEME!
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ZE SVĚTA
JABLONEC N. N. Složky Integrovaného
záchranného systému se
ve čtvrtek sešly na Horním
náměstí v Jablonci. Při
jejich ukázkách se bavili
děti i dospělí. A bylo se opravdu na co dívat.
Záchranáři předvedli ukázky slaňování, práci psů
kynologické skupiny, zadržení pachatele nebo
součinnost Integrovaného záchranného systému při
dopravní nehodě. Protože hlavními diváky byly v
dopoledních hodinách především děti, dohlíželi na
Palackého ulici také městští strážníci. Nemalý zájem
diváků vzbudilo kroužení vrtulníků nad vodní nádrží
Mšeno, kde vodní záchranáři společně s Leteckou
záchrannou službou předvedli ukázku záchrany
tonoucího.

Červené sjezdovky a na posílení zasněžovacího
systému. Letošní letní provoz lanovky startuje
prvním výjezdem v sobotu v deset hodin. Zároveň
se zahájením letního provozu lanovky bude v sobotu
slavnostně znovuotevřena rozhledna a restaurace na
Tanvaldském Špičáku. Vstup na rozhlednu bude v
tento den zdarma a na návštěvníky čeká při
slavnostním znovuotevření také venkovní grilování a
odpoledne živá hudba, děti do 12 let se mohou těšit
na malý dárek.
Rozhledna slaví 100 let - Rozhledna a restaurace na
Špičáku navíc letos slaví výročí 100 let od svého
otevření a při této příležitosti nechal provozovatel
vyrobit unikátní turistickou známku, která bude jako
sběratelská rarita k dostání přímo na rozhledně. Pro
zájemce o hromadný výjezd na Tanvaldský Špičák je
pak v sobotu přichystán sraz na vlakovém nádraží
ve Smržovce. Vlak odjíždí v 10.41 z hlavního
nádraží.

TANVALD - Po loňské letní pauze se opět rozjede
lanová dráha na
Tanvaldský Špičák.
Prázdninový provoz
lanovky je ale
neekonomický, proto
bude dráha v letošní
sezoně vozit turisty
pouze v pátek a o
víkendech. Lanová dráha na Tanvaldský Špičák se
po téměř dvou letech rozjede také v létě, a to už v
sobotu 27. června. Provoz bude sice ztrátový, pro
okolní města a obce má ale lanovka tak velký
význam, že si i přesto jejich zástupci vyjednali s
provozovatelem její otevření. „V letním období je
lanovka významnou atrakcí a táhne. Z hlediska
cestovního ruchu je fungování lanovky důležité a
pro město má velký význam. Vážíme si proto
vstřícného kroku provozovatele,“ vyjádřil se pro
Deník starosta Tanvaldu Petr Polák s tím, že samo
město přispívá na letní provoz lanové dráhy padesáti
tisíci korunami. Podle Pavla Bažanta ze společnosti
Ski Bižu, která lanovku provozuje, je její letní
fungování skutečně neekonomické. „Pro region má
ale význam, aby byla v provozu i v letních měsících,
takže jsme se nakonec se zástupci měst a obcí
dohodli, že lanovka bude jezdit během prázdnin
alespoň v pátek a o víkendech,“ poznamenal Pavel
Bažant. Jak moc bude provozování lanovky v létě
ztrátové, se podle něj zatím říci nedá. Významnou
roli v návštěvnosti sehraje také počasí. Od pátku do
neděle každou hodinu. Před dvěma lety byla lanová
dráha na Tanvaldský Špičák v provozu denně, loni
vůbec a letos bude fungovat vždy od pátku do
neděle v době od deseti do sedmnácti hodin, a to až
do konce srpna. Jezdit bude každou celou hodinu.
„V letošním roce prošla lanová dráha tříletou
periodickou revizí, takže je v pořádku a připravena
na zahájení provozu,“ konstatoval Pavel Bažant. V
loňském roce lanovka přes léto nejezdila jak z
ekonomických důvodů, tak kvůli pracím na rozšíření

HRÁDEK NAD NISOU - Lepší dopravní spojení
mezi Hrádkem nad Nisou a
polskou Bogatyní a také do
německé Žitavy zajistí
rekonstrukce komunikací, která
jen v Hrádku přijde na více než 25
milionů korun. Většinu peněz
poskytla Evropská unie z přeshraničního programu
Cíl 3, Hrádek dá z rozpočtu jen 2,5 milionu korun.
Při zahájení stavebních prací v Hrádku nad Nisou o
tom informoval starosta Martin Půta. Silnice od
hraničního přechodu směrem do Hrádku a také
některé ulice ve městě v celkové délce tří kilometrů
se díky penězům z unie dočkají rekonstrukce a
nového osvětlení. „Třeba ve Václavské ulici se spolu
s rekonstrukcí vozovky dočká obnovy i kanalizace a
vodovod," řekl Půta. Spojení bude sloužit nejen
motoristům, ale i cyklistům, kterých přijíždí stále
více. Na řadě míst se proto změní režim dopravy.
Některé ulice budou jednosměrné a po celé trase
vznikne vyhrazený pás pro cyklisty. "Průtah od
bývalých hraničních přechodů, který prochází městy
Hrádek a Bogatyně byl v nevyhovujícím stavu
včetně inženýrských sítí, ten projekt nám umožnil
komunikace opravit," řekl Půta. Peníze z unie podle
něj umožnily nejen opravit povrchy komunikací,
doplnit osvětlení nebo zeleň tam, kde chyběla, ale
umožní také modernizovat infrastrukturu, která není
na povrchu vidět. Celá trasa měří podle Půty zhruba
15 kilometrů, opravovat se ale bude tříkilometrový
úsek v Hrádku a zhruba stejný v Bogatyni. „Zbytek
silnice byl opraven v minulých letech," dodal
starosta. Polská strana získala na opravy komunikací
milion eur (asi 26 mil. Kč). „V Bogatyni se dočká
rekonstrukce ulice Glowna směřující k hraničnímu
přechodu Markotice - Heřmanice," řekl Půta. V
Hrádku nad Nisou není tato rekonstrukce jedinou
silniční stavbou. Před měsícem tam začaly práce na
přeložce silnice I/35 z Hrádku do Bílého Kostela,
která má v budoucnu zlepšit spojení z Česka přes
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Polsko do Německa. Silnice je posledním úsekem na
české straně, který k rychlému spojení zbývá
dokončit. V Německu už jsou silnice hotové, spojení
ale vázne na polské straně. Tam chybí zhruba čtyři
kilometry dlouhá silnice s hraničním mostem. Práce
na jejich stavbě zatím ani nezačaly. „Až bude
dokončena, bude sloužit hlavně tranzitní dopravě,
běžné spojení ale bude zajišťovat stávající silnice,"
dodal Půta.
ČESKÝ RÁJ - Sdružení Český ráj ve spolupráci s
partnery připravilo na
prázdninové měsíce
zajímavý program pod
názvem „Prázdninová
nabídka pro každý den
2009“. Jedná se o soubor
nevšedních nabídek
programů nebo zvýhodněných balíčků služeb, kdy
každý den v týdnu je vytvořena jiná možnost, jak
strávit volný čas v Českém ráji. Prázdninová nabídka
pro každý den je určena jak návštěvníkům Českého
ráje, tak i místním obyvatelům, kteří v ní mohou
najít dobré tipy na výlet. V programu jsou
připraveny nabídky pro rodiny s dětmi, prohlídky
technických památek a ukázky tradičních řemesel, z
nichž některá si zájemci budou moci vyzkoušet.
Milovníci historie ocení připravený program v Jičíně,
Turnově, Železném Brodě i výlet do středověku na
hradu a zámku Staré Hrady. Pamatováno je také na
ty, kteří rádi tráví svůj volný čas aktivně. Do
projektu „Prázdninové nabídky pro každý den“ se
zapojily tyto subjekty: Šťastná země v
Radvánovicích u Turnova, Muzeum Města Mnichova
Hradiště a Zámek Mnichovo Hradiště, Nadační fond
Metoděje Vlacha, Sundisk, s.r.o., hrad a zámek
Staré Hrady, Město Železný Brod a SUPŠS Železný
Brod, Kulturní zařízení města Jičína, Město Turnov,
Město Semily, Pension Ort, ČEZ Obnovitelné zdroje,
s.r.o., Galerie XY, Bohemian Chandeliers JW Glass,
CK Czech Paradise a další..Z připravovaného
programu „Prázdninové nabídky pro každý den
2009“: Pondělí: Ukázky broušení drahých kamenů v
Turnově, prohlídky centra města Turnova a kostelů
s kostýmovaným průvodcem. Úterý: Prohlídka
židovských památek v Turnově, ukázky ruční výroby
skleněných lustrů ve firmě Bohemian Chandeliers
JW Glass, ukázky ručního zpracování ovčí vlny v
Pensionu Ort v Holenicích.. Středa: Šermířské
souboje a historická vystoupení na hradu a zámku
Staré Hrady, prohlídky Valdštejnské lodžie s
průvodcem, prohlídky památek Jičína s
kostýmovaným průvodcem, noční prohlídky města
Turnova. Čtvrtek: Akční čtvrtky ve Žluté plovárně,
výlet za sklářstvím a lidovou architekturou do
Železného Brodu. .Pátek: Řemeslné pátky na
Semilsku a vstup na vyhlídkovou věž kostela sv.
Petra a Pavla v Semilech, prohlídka Hydroelektrárny
Spálov. Sobota: Prohlídka 8 létajících replik
historických letadel z období od počátků letectví až
po druhou světovou válku v Aeroklubu Mladá
Boleslav, sobotní program ve Šťastné zemi v
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Radvánovicích. Neděle: Nedělní pohádkové
dopoledne na zámku Mnichovo Hradiště. Podrobné
informace o celé „Prázdninové nabídce pro každý
den 2009“ získáte v turistických informačních
centrech Českého ráje, na speciálně vydaném
plakátu a na oficiálních stránkách turistického
regionu Český ráj www.cesky-raj.info .
MĚSTYS ZÁSADA
V sousedním Městysu Zásada vyhlásili neobyčejnou
soutěž a to: "O nejhezčí květinovou výzdobu
balkónů, oken či předzahrádek v Zásadě". Do této
soutěže se může přihlásit každý, kdo vlastní
nemovitost na území Zásady. Přihlášené snímky
budou zveřejňovány
postupně v sekci
"fotogalerie". Soutěž
probíhá do 30. října
2009 a hodnotit
přihlášené výzdoby
bude komise složená
ze zastupitelů
městyse. Oceněno
bude deset nejhezčích výzdob a hlavními cenami
budou poukázky do zahradnictví pro rok 2010.
Vyhlášení proběhne v listopadu 2009 v zasedací
místnosti ÚM Zásada.
POLICISTE DOHLIZEJI NA MLADEZ
Vzhledem ke skutečnosti, že spousta škol ukončila
školní rok již v pátek
26.6.2009 učinili policisté
ve spolupráci s Městskou
policií v Tanvaldě a
pracovníky OSPOD MěÚ v
Tanvaldě v průběhu
pátečního večera kontrolu
diskoték, zda na nich
mládež nepožívá alkohol.
Desítka policistů
zkontrolovala v průběhu
večera dvě velké diskotéky ve Velkých Hamrech a
na Horním Tanvaldě. Rukama policistů prošlo
celkem 260 osob. Policisté zjistili, že 8 mladistvých
osob požilo alkohol. Naměřená hladina byla od 0,2 (
jedno pivo ) do 1,5 promile alkoholu v dechu.
Mladistvé osoby byly předány rodičům a následně
dojde k jejich předvolání a vyřešení na MěÚ. V
průběhu akce byly uděleny 2 blokové pokuty a to
provozovatelům zařízení za nalévání alkoholu
mladistvým a 2 blokové pokuty za chování na
veřejnosti. Kromě těchto prohřešků policisté zjistili
spáchání ještě jednoho trestného činu a to Maření
výkonu úředního rozhodnutí řidiči, který má Zákaz
řízení motorových vozidel a jedna osoba ve vozidle
byla neřidičem a ta spáchala trestný čin Řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Akce
nebyla poslední akcí zaměřenou na mládež o
letošních prázdninách, policisté chystají, že podobné
akce zopakují, aby ochránili životy a zdraví naší
mládeže.
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KULTURA
BYLINKOVÁ SETKÁVÁNÍ
Zřícenina hradu Rotštejn
20.6.2009 až 3.7.2009
O léčivých rostlinách a koření pro každé vaření
nejen na středověkých hradech.
TURNOVSKÉ STŘÍBRO
Muzeum Českého ráje v Turnově
14.5.2009 až 11.11.2009 od 9:00 hodin
Výstava ke 125. výročí založení šperkařské školy v
Turnově.
SLAVNOSTI SVIJANSKÉHO PIVA
Pivovar Svijany - 11.7.2009
Jubilejní 20. ročník slavností, kde můžete ochutnat
všechny druhy svijanského piva. Bohatý doprovodný
program, soutěže, občerstvení.

pondělí 6. 7. od 18 hodin - Radek Brusch roztančí
večer v rytmu HIP HOP STYLE
úterý 7. 7. od 18 hodin - s Petrem Bronišem a
Pavlou Skálovou za poznáním
FYZIOMUZIKOSTIMULACE
čtvrtek 9. 7. od 18 hodin - večerem v duchu
MODERNÍHO TANCE& AFROKUBÁNSKÉHO
FOLKLORU provedou Raúl Missael Ramos Keeling
(KUBA) a Jana Tomášková
Velký sál Eurocentra - sobota 11. 7. od 19 hodin Závěrečné vystoupení účastníků a lektorů.
Místo konání: Eurocentrum Jiráskova jablonec n/N
KRAKONOŠ - DUCH KRKONOŠ
Zapojte se do VI.ročníku mezinárodní výtvarné
soutěže konané pod záštitou Euroregionu NISA

BLACKMORE´S NIGHT
Zámek Sychrov - 3.7.2009 od 20:00 hodin
Koncert - historická hudba
OBĚHNEME ZEMĚKOULI
Přírodní areál Šťastná země - 4.7.2009
Seznamte se prostřednictvím her se životem na
různých kontinentech.
PARNÍM VLAKEM ČESKÝM RÁJEM
Turnov - 11.7.2009
Jízda historickým vlakem na trase Turnov - Semily a
zpět, Turnov - Rovensko pod Troskami a zpět.
KAPELNÍCI
Areál koupaliště v Železném Brodě
04.07.2009 - Hokejový klub Železný Brod a kapela
Kapelníci Vás srdečně zvou na pohodový Bluegrass
Music Acoustic Country koncert, který se uskuteční v
sobotu 4.7.2009 od 18:00 hodin v areálu místního
koupaliště. Vstupné: 70 Kč ( v předprodeji v
prodejně Agroservis - 60 Kč).
Přijďte si společně s námi zazpívat a zatančit
TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2009
3.7.2009 - 5.7.2009
Spanilá jízda historických automobilů Libereckým
krajem. Trasa prochází nejzajímavějšími místy kraje.
Jablonec nad Nisou navštíví kolona vozidel 4. 7. v
17:30 (Horní náměstí). www.trofeonike.cz
LÉTO TANČÍ 2009
6.7.2009 - 11.7.2009
Letní dílna pohybu, tance a rytmu. Semináře:
Moderní tanec & Afrokubánský folklor, Hip hop style,
Fyziomuzikostimulace. Informace a přihlášky: I.
Bendová, tel.: 483 712 505.
VEČERNÍ PROGRAMY (I PRO VEŘEJNOST)
Malý sál Eurocentra

K účasti zveme děti a mládež ve věku 7–19 let z
Česka, Německa a Polska. Účastníci soutěže zhotoví
1 práci libovolnou výtvarnou technikou: malba,
kresba, grafika, sochařství apod. Soutěže se mohou
účastnit pouze práce, jež nebyly doposud oceněny v
jiných soutěžích a výstavách.
K práci je třeba přiložit uzavřenou obálku se
symbolem, v níž budou následující údaje:
◦jméno a příjmení autora
◦stáří (věk)
◦adresa školy nebo instituce, ve které práce vznikla
◦jméno a příjmení učitele
◦adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa
◦název práce
Soutěž bude vyhodnocena do 15. listopadu 2009.
Přihlášky uchazečů bude posuzovat komise
ustanovená pořadateli.
Pro české soutěžící je uzávěrka 15. října 2009. Do
tohoto termínu mohou soutěžící své práce
odevzdávat v Krajské vědecké knihovně v Liberci
nebo v Městské knihovně v Jablonci nad Nisou v
oddělení studovny v přízemí. Práce pak budou
hromadně odvezeny do Jelení Hory.
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ČERNÁ KRONIKA

JANOV - Manévrování za volantem Fordu, které
čtyřiatřicetiletému řidiči v půli dubna příliš nevyšlo,
má nyní dohru v podobě trestního stíhání. Muž
tehdy v Janově naboural dvě auta a k tomu všemu
byl pod vlivem alkoholu. Šofér v osudný den zastavil
u rodinného domu a chtěl se pravděpodobně se
svým vozem otočit, což však začal činit s již
otevřenými dveřmi, kterými následně zachytil o
Hyundai stojící u krajnice. Tento vůz ještě natlačil
na před ním parkující Fiat. Dechová zkouška, kterou
s řidičem provedli přivolaní policisté, pak poodhalila
tajemství příčiny kolize, neboť muž nadýchal 1,68
promile alkoholu. Tuto hladinu pak potvrdila i krevní
zkouška. Hmotná škoda dosáhla částky 45 000
korun a neopatrný motorista se zodpovídá z
ohrožení pod vlivem návykové látky. Vzhledem k
tomu, že muž v opilosti zavinil nehodu, hrozí mu až
tříleté vězení.
JABLONEC N.N. - Z trestného činu Krádeže
vloupáním byl obviněn 24-letý muž z Nymburka. V
pondělí večer muž násilím vnikl do uzamčeného
výherního automatu v herně v Jablonci n.N. U
automatu poškodil zámek pokladny a chtěl odcizit
hotovost. Hosté herny však muže zastavili a předali
jej do rukou policistů. Za způsobenou škodu ve výši
15 000 Kč hrozí muži trest odnětí svobody v trvání
až dva roky.
JABLONEC N.N. - Ve Zkráceném přípravném řízení
čelí podezření ze spáchání trestného činu Ohrožení
pod vlivem návykové látky 45-letý muž z Desné.
Muž byl policejní hlídkou v neděli ráno přistižen v
obci Haratice, že řídí vozidlo pod vlivem alkoholu.
Přístroj Drager muži naměřil hodnotu 2,45 promile
alkoholu v dechu. Za své počínání může být muž
potrestán odnětím svobody v trvání až jeden rok

JABLONEC N.N. - V pondělí 22.6.2009 v době mezi
17,00 a 19,30 hodin došlo v ulici Pražská k vloupání
do zaparkovaného vozidla Chrysler Voyager Grand.
Neznámý pachatel vypáčil skleněnou výplň dveří,
vnikl dovnitř a odcizil autonavigaci TOMTOM.
Majiteli vozidla vznikla škoda ve výši 18 000 Kč.
JABLONEC N.N. - V pondělí 22.6.2009 v 22,45
hodin se v ulici Palackého v Jablonci n.N. stala
dopravní nehoda. Z vedlejší ulice U Kostela vyjížděla
vlevo do ulice Palackého směrem do centra města
28-letá žena z Jablonce n.N. s vozidlem Š Octávia.
Pes, který nedal ve vozidle řádně zajištěn jí údajně
skočil pod pedály vozidla, žena se shýbla, vyjela s
vozidlem vpravo mimo komunikaci a čelně narazila
do sloupu veřejného osvětlení. V důsledku nehody
vznikla hmotná škoda ve výši 115 000 Kč. Řidička si
z nehody navíc odnáší i blokovou pokutu ve výši 2
000 Kč.

JABLONEC N.N. - Podivně vypadající dopravní
nehoda se stala v pátek 26.6. v 8,05 v ulici SNP v
Jablonci n.N. . 24-letý muž se zde s nákladním
automobilem Renault Magnum s návěsem nevešel
pod most. Výška mostu byla o několik centimetrů
nižší než byla výška jeho vozidla. Způsobená škoda
byla vyčíslena na částku 85 000 Kč. Provinilý řidič si
z nehody odnáší blokovou pokutu ve výši 2 000 Kč.
JABLONEC N.N. - Do sklepní kóje v ulici
Pivovarská v Jablonci n.N. se vloupal neznámý
pachatel. Vypáčil petlici s visacím zámkem zajišťující
vstup do kóje. Zevnitř odcizil příklepovou vrtačku,
aku vrtačku Bosch, ruční míchadlo, bourací kladivo,
omítačku, řezačku a další nástroje potřebné k
zednickým pracem. Způsobená škoda byla vyčíslena
na částku 20 000 Kč.
SMRŽOVKA - Ve čtvrtek 25.6.2009 v 13,35 hodin
došlo na Smržovce k dopravní nehodě. 25-letá žena
z Děčína jela ulicí Hlavní ve směru na Tanvald. Při
nájezdu do levotočivé zatáčky byla údajně oslněna
sluncem a pozdě začala reagovat na červený
semafor. Prudké brzdění zapříčinilo, že za ní jedoucí
vozidlo Š Fábia nestačilo dobrzdit a zezadu do
vozidla před sebou narazilo. V souvislosti s nehodou
došlo k lehkému zranění jedné ze spolujedoucích s
dobou léčení do 2 týdnů. Vzniklá škoda je značná,
představuje částku 170 000 Kč. Nehoda dále
zůstává v šetření Skupiny dopravních nehod.
DALEŠICE - V průběhu noci ze čtvrtku na pátek
došlo na Dalešicích k vloupání do skladu potravin.
Neznámý pachatel vypáčil nezjištěným předmětem
vchodové dveře a zevnitř odcizil 280 kartonů cigaret
různých značek a 6 litrových lahví alkoholu.
Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 140 000
Kč. Policisté na místě činu zajistili několik důležitých
stop a nyní pátrají po pachateli.
TĚPEŘE - Neznámý pachatel se vloupal v průběhu
noci do areálu firmy v Železném Brodě – Těpeřích.
U objektu rozbil skleněnou výplň v přízemní části
podnikové prodejny. Uvnitř vše prohledal, vysypal
zásuvky s výrobky a nakonec vypáčil uzamčenou
zásuvku s penězi, které odcizil. Způsobená škoda
byla vyčíslena na částku 32 000 Kč.
JABLONEC N.N. -Ze spáchání trestného činu
Ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý
55-letý muž z Jablonce n.N. Muž byl v sobotu v 4,45
hodin v ulici Palackého v Jablonci n.N. zastaven
policejní hlídkou Obvodního oddělení Jablonec n.N.
Přístroj Drager u muže odhalil alkohol, konkrétně
2,45 promile alkoholu v dechu. Muži za jeho
počínání hrozí, že bude potrestán odnětím svobody
v trvání až jeden rok.
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STŘEDA 1.7.

22 °C/16 °C

ČTVRTEK 2.7.

POČASÍ

NEDĚLE 5.7.

25 °C/14 °C

27 °C/16 °C

PONDĚLÍ 6.7.

24 °C/14 °C

PÁTEK 3.7.

24 °C/15 °C

ÚTERÝ 7.7.

23 °C/12 °C

SOBOTA 4.7.

27 °C/16 °C

STŘEDA 8.7.

20 °C/11 °C

1. července
2009

INFO KOUPALIŠTĚ:
teplota VODA:

16 °C

teplota VZDUCH:

27 °C

Koupaliště ještě není dopuštěné, přívalové
deště sebou nesou spoustu bláta a rašeliny
z okolních blat.

DLOUHODOBÁ PŘEDPOVĚĎ PRO ČR: Výhled počasí na prvních 10 červencových dnů prozatím vypadá
poměrně přívětivě. Odpolední teploty by se měly pohybovat v intervalu 24 až 29 °C, srážky se objeví pouze
lokální. Po extrémně teplém začátku jara, kdy dubnové týdny byly nadstandardně teplé a suché, se počasí otočilo
a v posledním měsíci jsou pro něj typické spíše velké výkyvy teplot.
V březnu vybuchla na
Aljašce sopka Mt.
Redoubt - prach, který
byl při erupci vychrlen,
ovlivnil i českou oblohu.
Výbuch sopky by mohl
ovlivnit počasí na celou
druhou polovinu roku.
Záleží na tom, jak byl
výbuch silný a kolik
prachových částic se
dostalo do atmosféry.

LETNÍ PARTA HIC: Vojta Rajtr, Igor Havrda, David Havrda, Ivoš Laurin, Pavel Udatný
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PRANOSTIKA

2.7.

•
•
•
•
•
•
4.7.

•
•
•

6.7.

•
•
•

•
Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce
jisté.
Prší-li na den Navštívení Panny Marie, tak
dešťů máme bez konce.
Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do
Zuzany.
Prší-li na den Panny Marie navštívení, po
čtyřicet dní bez deště není.
Prší-li na den Panny Marie navštívení,
čtyřicet dní jasno není.
Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet
dní se voda vrší.
Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije
mandel i kopa.
Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
Když prší na svatého Prokopa, zmokne
každá kopa.
Prokop – zelí okop!
Svatý Prokop – štěpy okop!
Svatý Prokop hřiba nakop.

1. července
2009

Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který
srpy nebrousí.

8.7.
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.
červenec
•
Když dne ubývá, horka přibývá.
•
Červenec nese parna, krupobití a
medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
•
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci
v roce.
•
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
•
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
•
Slunce peče - déšť poteče.
•
Na mokrý červenec následuje bouře a
krupobití.
•
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci
po uši oděj se!
•
Jaký červenec, takový leden.
•
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se
zima zaskvěje.
•
Červenec - úrody blíženec.
•
Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá
vodu až červenec a přidá ještě mnohé
bouře.
•
Co červenec končí, srpen začíná.

SVATÝ JAN ZKRATIL DEN O MINUTU
Ačkoli to sotva zpozorujeme, den se začíná krátit, o minutu. Slunce v Praze vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut a zapadne ve 21 hodin
a 13 minut. Kalendář ukazuje svátek sv. Jana a i pranostika říká : “Na svatého Jana noc nebývá žádná“. Další se hned přidává
“Svatý Jan dešťů je přítel” a to letos platí beze zbytku. Dlouhodobý průměr pro Prahu je 19,3°C! Maximální klementinský rekord
je z roku 1930 s hodnotou 33,5°C. Velmi chladno bylo v roce 1806, kdy kteplota klesla pouze na 6,9°C a nahrála tak další
svatojánské
pranostice, která
praví že :“Svatý Jan
otvírá zimě zase
dveře”. Ale
nebreme to tak
doslova, před námi
je celé léto a jistě
přinese také
krásné počasí!

LETNÍ PARTA HIC - SOKOLOVÉ:
J.Hnídek, M.Kramář, B.Pavlata, P.Daníček, B.Pavlata ml., P.Šourek, V. Kurfiřt, P.Špidlen,
J.Kopal, E.Brečko, J.Černý
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KALENDÁRIUM

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


2. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY



8. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

•
•
•
•
•
•
•
•

Tomáš Blažek
Michaela Urbánková

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
1.7. 1506 – Ludvík Jagellonský, král český a uherský od
roku 1516
2.7. 1930 – Ota Pavel, český prozaik a novinář
2.7.1932 – Waldemar Matuška, český zpěvák, kytarista,
bendžista a herec († 30. května 2009)
3.7. 1854 – Leoš Janáček, český hudební skladatel
(† 12. srpna 1928)
4.7. 1789 – V Praze vyšlo první číslo Krameriových
C. K. poštovských novin.
5.7. 863 – Příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu.
5.7. 1911 – Karel, 6. kníže Schwarzenberg, šlechtic a
historik († 1986)
7.7. 1655 – Kryštof Dientzenhofer, německý barokní
stavitel žijící v Čechách († 20. června 1722)

PSÍ KALENDÁŘ:
červenec 2009
Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

1
Beli

2
Sany

3
Sultán

4
Rommy

5
Art

6
Alan

7
Fogy

8
Barbie

9
Sax

10
Aranka

11
Rek

12
Boy

13
Paddy

14
Bon

15
Philippo

16
Zora

17
Ťulda

18
Johny

19
Jessie

20
Carmen

21
Lajka

22
Adar

23
Pad

24
Britt

25
Bad

26
Čiko

27
Dora

28
Dina

29
Elza

30
Bodie

31
Miky
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LOUŽNICKÉ TRADICE

Od dvanáctého století, které se dá považovat za velmi
důležité v rozvoji
trhů na našem
území, se spolu se
vznikem a
rozšiřování
podhradí
zvětšovala role
trhů, kde se
soustřeďoval veškerý obchod. Už počátkem 13.století
bylo na našem území na 150 pravidelných trhů.
Na pravidelných trzích vládl čilý ruch. Nebylo to pouze
místo, kde probíhala směna zboží, ale byl to také (v
životě našich předků) velmi důležité komunikační
místo, kde bylo možné dozvědět se veškeré novinky z
oblasti, ale také zde probíhal například soud s
podvodníky či zloději – „pranýřování“. Návštěva trhu
byla vždy pro obyčejné lidi sváteční událostí.
Trhy se rozlišovali na týdenní, konané zpravidla
každou sobotu a trhy výroční - jarmarky, vztahující se
k nějaké události (například svátek světce, založení
obce aj.).

neposlední řadě i výběrem výrobců - řemeslníků
dostat do povědomí nové trendy pro současný životní
styl, podpořit návrat k tradičnímu lidové kultuře a
umění a naučit širokou veřejnost využívat tyto tradiční
projevy jako inspiraci pro současnou hudební a
výtvarnou tvorbu, která vede k ekologickému
využívání surovin a ke zdravému způsobu života.
Řemeslnické trhy většinou otevírají letní turistickou
sezónu a jsou významnou událostí regionálního
kulturního kalendáře.

STAROČESKÉ ŘEMESLNICKÉ TRHY
Mezi významné kulturní akce, se v posledních letech
zařadily Staročeské řemeslnické trhy. Myšlenka
pořádat trh řemesel není nahodilá. Vychází ze snahy
oživit tradici.
Vrátíme-li se do historie, najdeme první privilegium na
pořádání jarmarků a výročních trhů již v 15. století.
Datum konání výročních trhů byl pevně stanoven, a
sice vždy na úterý před Narozením Panny Marie (září)
a na úterý před sv. Janem Křtitelem (červen). Tyto
termíny se pevně dodržovaly ještě v 19. století. Trh
trval osm dní a dalo se na něm koupit prakticky
všechno, co člověk potřeboval k živobytí. Později k
těmto trhům přibyly i trhy koňské a dobytčí. Trhová
tradice má hluboké kořeny a Staročeské řemeslnické
trhy jsou vítanou příležitostí, jak na tuto tradici
navázat. Vytváří prostor k poznání bohatství tradičních
lidových řemesel a lidového výtvarného umění, jsou
místem pro setkání souborů a výkonných umělců,
prezentujících tradiční folklór a příbuzné žánry
alternativní kultury (hudba, divadlo). Na trzích se
představují řemeslníci z různých regionů naší
republiky, Polska a Německa a Holandska. Od roku
2007 se návštěvníkům trhů představují i místní
výrobci. Přehlídka tak pomáhá navazovat kontakty v
oblasti rukodělné výroby v rámci členských zemí
evropské unie a zprostředkovává vzájemnou výměnu
nápadů a zkušeností. Tím zároveň vytváří podmínky
pro spolupráci.
Řemeslnický trh pravidelně doplňuje přehlídka
amatérských i profesionálních divadelních,
loutkohereckých, hudebních a tanečních souborů. Na
své si přijdou milovníci folklóru i folku, dechovky,
humoru a tance. Pořadatelé se snaží výběrem
souborů, ochotnických divadel, tanečních skupin a v
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

VIŠŇOUVKA
višně 2 l, celá skořice 2 ks, bílý alkohol 1 l, hřebíček 5 ks, cukr moučka 1/2 kg
Do třílitrové sklenice dáme višně, cukr, menší kousky skořice, hřebíček a zalijeme
alkoholem. Vybíráme mezi vodkou slivovicí a režnou. Směs na domácí višňovku přikryjeme
a necháme na sluníčku nebo za oknem louhovat 1 měsíc. Potom višňovku scedíme,
nalijeme do lahví a uskladníme v chladu.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

Geum urbanum - KUKLIK MESTSKÝ - Kuklík mestský
Vytrvalá, 20 až
Skandinávie a severoruské nížiny, na jihu až v
120 cm vysoká
pohoří Atlas v Africe, dále v části Malé Asie, v
bylina. Lodyha
Arménii, na Kavkaze, na Západosibiřské nížině,
přímá,
na Altaji a v severozápadní Himaláji, druhotně
jednoduchá
v Severní Americe a v Austrálii.
nebo v horní
Léčitelství: Sbírá se oddenek (Radix
polovině chudě
caryophyllatea) a to na jaře nebo na podzim.
větvená, krátce
Z důležitých látek obsahuje třísloviny, fenolické
a měkce pýřitá.
glykosidy (např. eugenolový glykosid geosid,
Přízemní listy
který je slabě jedovatý), silici (eugenol),
krátce řapíkaté,
prchavý olej, pryskyřici a kaučuk.
lyrovitě zpeřené,
Droga působí svíravě a desinfekčně, osvědčila
se 2 až 8 lístky.
se při krvácení z dásní, na žaludeční vředy, při
Květy žluté,
zánětu jícnu či žaludeční sliznice, působí i
5četné,
protiprůjmově., zevně se užívá na zanícené
rozestálé,
hemeroidy a kožní záněty. Nejčastěji se
na
podává ve formě macerátu nebo nálevu, při
dlouhých
zevním užití se aplikuje ve formě lihovodného
stopkách, v
roztoku.
řídkém
Jiné použití: Sušený kořen býval dříve užíván
květenství.
jako koření namísto hřebíčku (geosid voní po
Květenství
tomto koření) a užíval se i při výrobě piva a
kulovité,
pálenky.
nažky se
Kuklík v Českém herbáři z roku 1899: Kuklík
zobánkem,
(Geum) má lodyhu 3—6 dcm. vysokou, roste v
kterým se
plotech, hájích a lesích. Kvete od června do
přichytávají
srpna. Kořen má chuť hořkou a potřebuje se v
na zvířata a
lékárně, zvláště proti vadám v zažívání, krticím,
tak šířena.
dně; proti zimnici, též při nepravidelné čmýře.
Kvete v V
Užívá se ve spůsobě prášku po ½—1 dr. dvaaž X.
až čtyrykrát denně. Odvar upraví se z 1 unce
Stanoviště:
kořene na 8 uncí vody. Potom se k té
Křoviny, okraje lesů, lužní lesy, lesní cesty,
smíšenině přidá líh (2 díly), a nechá se to 8 dní
parky, staré zahrady, hřbitovy, stinná rumiště,
státi. Také víno lze vzíti k tomu a sice na 60 gr.
zvětralé zdi, zbořeniny, preferuje půdy čerstvě
kořene ½ lit. vína.
vlhké až vysýchavé, výživné, humózní,
Sušená rostlina (kořen) užívá se proti
dusíkaté.
těžkomyslnosti a sice močí se ve víně, které se
Rozšíření: V celé ČR od nížin do podhorských
pije pak dle libosti; sílí žaludek i srdce,
oblastí hojně, ve vyšších polohách vzácně.
občerstvuje smysly.
Celkově roste v Evropě kromě Islandu a části
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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)

ŠIŠKY S MÁKEM
500 g brambor, 200 g hrubé mouky, 120 g máku, 70 g moučkového
cukru, 50 g másla, 1 žloutek, voda, sůl,
Omyté brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a nastrouháme na
struhadle nebo umeleme. Dáme na vál, osolíme, přidáme žloutek, mouku,
podle potřeby vodu a vypracujeme hustější těsto, které necháme 20
minut odpočinout. Potom těsto rozdělíme na několik části a z každé části
utvoříme tenký váleček o průměru 1 cm a nakrájíme jej na kousky.
Kousky těsta rozválíme na válu posypaném moukou na šišky, které
uvaříme ve větším množství osolené vody. Při vaření je občas zamícháme, aby se nepřichytily na dno
hrnce. Uvařené šišky vyndáme naběračkou, necháme okapat, posypeme mákem promíchaným s
cukrem a pokapeme rozpuštěným máslem.
MINIROHLÍČKY
500 g hladké mouky, 1 kostička droždí, 250 ml vlažného mléka, špetka cukru,
150 ml oleje, sůl. NÁPLŇ - šunkový salám, suchý salám, Niva. Žloutek na
potření, kmín na posypání.
Do části vlažného mléka se špetkou cukru rozdrobíme droždí a necháme vzejít
kvásek. Ten přilijeme do mouky, přidáme ostatní přísady a důkladně
vypracujeme vláčné těsto. Necháme vykynout.
Vykynuté těsto rozdělíme na 5 dílů. Z každého dílu vyválíme kolo, které rozdělíme na osminky. Na
každý kousek těsta položíme nejprve 1/2 kolečka šunkového salámu, na to kolečko suchého salámu a
navrch hromádku nastrouhané Nivy. Zabalíme do rohlíčku, začínáme širokou stranou těsta, cíp
necháme pod rohlíčkem, aby se nám při pečení nerozbalil. Potřeme žloutkem a posypeme kmínem
(nebo mákem). Upečeme dorůžova. Rohlíčky můžeme plnit i jinými surovinami - např. zelí+uzené
maso; špenát s česnekem; Rohlíčky je možné plnit i sladkými nádivkami (pak tolik nesolíme těsto a
dáme víc cukru ) - např. tvaroh, mák, povidla, ořechová nádivka, jablka, puding,…
DOBRÉ KUŘE
1 kg kuřete, 2 lžíce plnotučné hořčice, 2 dcl oleje, 3 stroužky česneku, 3 dcl
vody, pepř, sůl, cibule
Nejprve ušleháme olej, vodu, drcený česnek, pepř, hořčici. Na dno pekáče na
kolečka nakrájíme větší cibuli, poklademe kousky naporcovaného a osoleného
kuřete, zalijeme nálevem a necháme 24-48 hod v chladnu. Pečeme 20 min
přikryté poklicí. Poté ji sundáme a dopékáme volně.
Babiččiny rady:
 Čištění nepřípustných míst - Při čištění kuchyňského robota, ovládacích knoflíků na
spotřebičích a jiných, použijeme starší kartáček na zuby. Dostaneme se tak i k těžko
přístupným plochám.
 Potíže se žaludeční sliznicí vyřešíme popíjením medové vody, kterou si dopřejeme před
každým jídlem. Med podpoří hojení a působí protizánětlivě.
 Polykání tabletek dělá dětem a starším lidem potíže. Zkuste ji vtlačit do kousku banánu.
 Vylepšené těstíčko - Máte své oblíbené těstíčko na obalování řízků? Zkuste k němu přidat
trochu prášku do pečiva. Bude mnohem nadýchanější.
DĚKUJI MANŽELŮM ŠPIDLENOVÝM ZA POSKYTNUTÍ TĚCHTO ÚŽASNÝCH MATERIÁLŮ. JANA
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Po dlouhých studených měsících konečně přichází
letní grilovací sezóna. Je proto důležité zopakovat si
pár pravidel etikety této specifické "outdoorové"
aktivity, vzhledem k tomu, že je to jediný druh
vaření, kterému se "skutečný muž" věnuje,
pravděpodobně proto, že v sobě obsahuje prvek
nebezpečí. Jestliže se tedy muž rozhodne grilovat,
uvede do pohybu tento sled událostí: Běžný
postup...
(1) Žena nakoupí všechny potraviny.
(2) Žena připraví salát, očistí zeleninu a připraví
dezert.
(3) Žena připraví maso na grilování a uloží ho na
podnos společně se všemi nástroji a omáčkami a
přinese to muži, který pohodlně sedí u grilu s pivem
v ruce. Nyní přichází to podstatné:
(4) MUŽ DÁ MASO NA GRIL. Další běžný postup...
(5) Žena jde dovnitř pro talíře a příbory.
(6) Žena vyjde ven, aby muži oznámila, že maso se
pálí. On jí poděkuje a požádá ji, aby mu přinesla
další pivo, zatímco on situaci vyřeší.Opět to důležité:
(7) MUŽ VYJME MASO Z GRILU A ODEVZDÁ HO
ŽENĚ. Další běžný postup...
(8) Žena připraví talíře, salát, chléb, příbory,
servítky a omáčky a přinese vše na stůl.
(9) Po jídle žena uklidí ze stolu a umyje nádobí.
A nejdůležitější ze všeho:
(10) Každý POCHVÁLÍ MUŽE a poděkuje mu za jeho
KUCHAŘSKÉ UMĚNÍ.
(11) Muž se zeptá ženy, jak si užila svůj volný večer
bez vaření. A po její nevrlé reakci dojde k závěru, že
některým ženám se prostě nikdy nezavděčíš...
Mladá paní tlačí kočárek. Potká se s kamarádkou.
Ta obdivuje dítě: "Pěkné a jaké má kudrnaté vlásky,
to má jistě po tatínkovi!" "A víš, že ani nevím, on
měl tenkrát na hlavě čepici."

I stvořil Bůh zem a viděl, že je to dobré. Tak stvořil
rostliny a zkonstatoval, že je to dobré. Stvořil i
zvířata a zjistil, že i to je dobré. A tak stvořil muže
a zjistil, že ten je taky v pohodě. Nakonec stvořil
Bůh ženu, potom se na ni podíval a zamrmlal si: "No
co, tak se namaluje."
Jaký je rozdíl mezi armádním a civilním divadlem?
V armádním může být i několik generálek najednou.
Zemře černoch a dostane se do nebe ke sv. Petrovi.
Sv.Petr se ho ptá: "Jak se jmenuješ?" Černoch, v
obavě že v nebi jsou rasisti, řekne: "Leonardo Di
Caprio." Sv. Petr se na něj ještě jednou podívá,
zamyslí se a znovu se ho zeptá, jak se jmenuje.

Černoch opakuje, že je Leonardo Di Caprio.
Sv. Petr vytáhne mobil a volá Ježíši: "Šéfe, ten
Titanic se potopil anebo shořel?" Oddávající úředník
byl trochu vyveden z míry ženichovými dlouhými
vlasy. Pak se ale na oba novomanžele usmál a
pronesl: "Mohl by jeden z vás políbit nevěstu?"
"Ať žije vláda! - Ale za svoje."
Jak se říká, když jedna blondýna foukne druhé do
ucha? Přenos dat.
Stařičký profesor odešel ze svého kupé do
jídelního vozu a když se chtěl vrátit, nemohl najít
své kupé. Průvodčí: "A pamatujete si alespoň číslo
vašeho kupé?" "To ne, ale vzpomínám si, že než
jsem odešel byl před oknem takový malý rybník."
Řidička opouští parkoviště. Zařadí jedničku a drcne
do auta před sebou. Dá tam zpátečku a nabourá vůz
vzadu. Přistoupí k ní policista, který to z dálky
sledoval a řekne: "To chcete odjet, nebo si tu
zkoušíte biliár?"
Kolik servírek je potřeba na vyměnění žárovky?
Tři. Dvě budou blbě postávat okolo a třetí dojde pro
vedoucího.
Policajt chytá ryby a chytne železnou rybku:
"Já jsem jenom železná. Když mě hodíš zpět, splním
Ti jedno přání." Polda ji hodí do vody a nic. "Tak si
něco přej!" "Ale já nic nechci," ošívá se on."Včera mi
zvedli plat, auto a byt mám.." "A co takhle být
Hrdina Sovětského svazu?" "No to by šlo, to beru!"
Rybka sebou dvakrát mrskne a policajt stojí v
příkopě, v každé ruce granát a proti němu tři
německé tanky!
Potkají se po dlouhé době dvě dávné kamarádky.
Jedna má šaty od Versaceho, boty Gucci, kabelku
LaCosta atd. Druhá, oblečená do asijského textilu se
jí závistivě ptá: Kde jsi vzala tak krásné oblečení?!
Ale, to je takovej trik na manžela. Projdeš kolem něj
nahá směrem ke dveřím, on se tě zeptá kam jdeš a
ty řekneš, že na nákup. Když se zeptá, proč jdeš
nahá,prostě mu řekni, že nemáš co na sebe! Mě dal
20.000... No, a druhá, že to vyzkouší. Projde doma
nahá kolem manžela, ten sedí před televizí, v jedné
ruce pivo, v druhé ovládač a ptá se: Kam jdeš?
Na nákup. Nahá? Jo, nemam nic na sebe. Tak si
aspoň umej prdel, ať neděláš ostudu..

MOUDRÁ VĚTA

Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.
Mark Twain
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 48. 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: 11.

„U Pekařů“

, je to kamenná
budova, po I. světové válce byla rozšířena
o sklářské dílny. Před cestou je stodola.
V roce 1903 starý dřevěný dům vyhořel a
poté byl postaven dům nový. Majitelem
býval Pavlata a pak jeho zeť Josef
Novotný a po něm dcera Barbora
provdaná za Šourka z Jílového a nyní
jejich syn Petr Šourek se ženou Marii
rozenou Kolešovou ze Zásady.
Starý název U Pekařů má snad
původ v tom, že ve vedlejším
domě čp.12, byl mlýn a pekl se
zde chleba.
(ze starých knih)

ROK

MAJITELÉ
Václav Dolejš+ Kateřina

1770

Josef Hunáč (Honacz)

1770

Matěj Šída

1776

Mikoláš Kodejš +

1776

tchán Josef Hunacz

1799

Matej Pulíczek

1821

Josef Prokop

1828

Petr Prokop

1854

Anna Prokopová

1903

Pavlata
Josef Novotný

2009

rodina Šourkova

PROSBA.
Drazí spoluobčané, pokud máte doma nějaké staré fotografii svého domu, či
Loužnice, prosím půjčte mi je. Já si je oskenuji a zase v pořádku vrátím. Díky Jana
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Novinka!!!!!
Právě vyšla kniha v Nakladatelství Bor
o životě v Loužnici

ŽIVOT SE SKLEM
Miloslav Linka

V prodeji v Hospůdce Na Záduší
1 kus: 150,- Kč
Nebo u mě doma. Jana
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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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