LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 25 /2009

8. července
2009

WWW.NAZADUSI.ESTRANKY.CZ

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
25. / 2009
pro týden
8. 7. – 15. 7. 2009

pravidelně nepravidelný týdeník
z Loužnice a okolí

Z DOMOVA

V neděli 5. 7. 2009 v ranních hodinách, se Pavlíně Halamové a Pavlovi
Hendrychovi, narodila dcera ADÉLKA. Adélka vážila 3,40 kg a 50 cm

Šťastným rodičům gratulujeme a malou Adélku vítáme v naší obci!
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silná bouřka se po 15:00 přehnala nad Velkými
Hamry na Jablonecku. "Trvala naštěstí jen čtvrt
hodiny. Úplně se před ní setmělo a kdybych nebyla
doma a nezavřela dveře na balkón, měla bych úplně
vyplavený byt. Takovou obrovskou průtrž mračen
tady ještě nepamatuji," uvedla žena z Velkých
Hamrů. Bouřky a průtrže mračen odpoledne postihly
v západních Krkonoších v okolí Vysokého nad
Jizerou a Jablonce nad Jizerou. Jinde než na
Turnovsku a na Železnodrodsku ale podle hasičů do
16:00 bouřky potíže nezpůsobily.
(foto: bouřka 30.6.2009 jak přichází do Loužnice)

BOURKY UDERILY
V úterý se od východu do naší obce přihnala silná
bouřka, vypadávala elektřina, blesky se jen mihotaly
a hrom zněl strašidelně. Ale naše obec dopadla
tento den ještě dobře. Největší škody napáchaly
bouřky na Turnovsku a v okolí Železného Brodu.
Padaly stromy a do jednoho z nich najel u Turnova Dolánek vlak. "Z Koberov u Železného Brodu jsme
dostali hlášení o dvou vytopených domech. Stojí
vedle silnice, kolem níž vede malá strouha," dodal
hasič.
V Turnově projížděla před 16:00 osobní auta po
silnicích, zaplavených i několika desítkami
centimetrů vody. Voda se valila také do sklepů.
Po 16:00 se počasí zlepšilo, déšť zeslábl a podle
turnovského místostarosty Jaromíra Pekaře přestálo
město průtrž mračen bez velkých škod. Extrémně

TŘÍDĚNÝ ODPAD

VYRAŽTE NA HOUBY, ROSTOU !! - Po deštivých
dnech se teď situace houbově „rozjela“. Začala růst
spousta hřibů smrkových, borových, ale i
křemenáků smrkových a březových a spousta jiných
druhů hub, dokonce jsem objevila i bedly. Začínají
růst také podzimní houby, které se objevují obvykle
až v září, jako například muchomůrka červená,
královská, penízovka kuželovitá, stroček, lakovky a
spousta dalších druhů. Tak si houbaření užijte, kdo
ví jestli budou ty správné podmínky i na podzim. A
co naplat, nejlepší vánoční bramboračka a hubník je
ze sušených hub 

Vážení občané, dle nových dostupných informací ohledně tříděného odpadu
připadají pro sběr pouze tyto složky: PET lahve, papír, sklo, TETRA PAK(mléko,
džusy) a barevné kovy. Ostatní složky jako je polystyrén, směsné plasty, voskový
papír jsou z tohoto sběru vyloučeny. Prosíme občany, aby toto dodržovali.
Děkujeme za pochopení. OÚ Loužnice

S bolestí v srdci oznamujeme
všem občanům, přátelům a
známým, že dne 1.7.2009 nás
navždy opustila
paní

AMÁLIE
PELCOVÁ
Loužnice 85
Poslední rozloučení proběhlo v kruhu rodinném ve Smuteční
síni v Držkově dne 3. 7. 2009
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KAM ZMIZEL LES ?
Jaké bylo strašlivé překvapení, když jsme při procházce lesem zjistili, že ten krásný les kolem studánky na
« Zadním kopci » - Bůčkách, je vykácený a veškeré chvojí bylo spáleno přímo na studánce. Je to veliká škoda,
protože to bylo kouzelné, uklidńující místo, kde voda ve studánce ani v těch největších suchých letech nevyschla.
Co bude dál ? Zmizí studánka i celý lesík ? Zarostou jej plevelnaté rostliny jako kycol a podobné ? Poroste tam
ještě ta hedvábná travička, ve které se schovávali hlavičky hříbků ?

LOUŽNIČÁCI V BITVĚ NA CHLUMU – V pátek a v sobotu 4.7.2009 se
připravovala a uskutečnila rekonstrukce bitvy u Hradce Králové na
Chlumu. Této rekonstrukce se zúčastnili i Loužničáci a to pod vedením
Pavla a Martina Daníčkových.
Severozápadně od Hradce Králové na vyvýšenině Chlum byla 3. července
1866 svedena prusko-rakouská bitva. A jaký program byl připraven pro
letošní rok 143. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ 1866. V pátek 3.
července 2009 celá akce začala v 18.00 hodin Zádušní mší za padlé v
bitvě 3. 7. 1866 v kostele Proměnění Páně na Chlumu. 20.00 - Slavnostní
zahájení vzpomínkových akcí na
Malém náměstí v Hradci Králové,
koncert dvou historických muzik Hudba 6. praporu polních myslivců
Náchod a Muzik Spielmanzug
Radeberg. 23.00 - Pochodňový
průvod obcí Chlum, pietní akt na
pruském hřbitově. A v sobotu se
začínalo v 10.00 hodin slavnostním
pochodem historických jednotek
bojištěm následoval v 11.00 - Pietní
akt u Baterie mrtvých, 12.00 Promenádní koncerty historických
muzik a posádkové hudby Armády
ČR a vyvrcholením bylo v 14.00
hodin - Bitevní scéna "Rok 1866…“
na motivy historických událostí bitvy u Hradce Králové v roce 1866

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
„O LOUŽNICKÉHO SEDLÁKA 2009“ Až do „Zeliády“ (přibližně do první soboty v prosinci)
probíhá již druhý ročník v soutěži o „O LOUŽNICKÉHO SEDLÁKA“
Stačí donést do Hospůdky na Záduší fotografie vašeho výpěstku
s váhou a velikostí. Do soutěže můžete přinést jakýkoliv výpěstek
z Vaší zahrádky či políčka. Ředkvička Ladika Šourka (ze školy) –
mimochodem byla i výborná 
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ZE SVĚTA

MĚSTYS ZÁSADA - Ve dnech 10.7. – 12.7.2009 se koná Prokopská pouť v Zásadě.
11. 7. 2009 při příležitosti Prokopské pouti je připraven „PROKOPSKÝ KONCERT“, KDE
VYSTOUPÍ Martin Matoušek

MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ZÁSADĚ – od 13.7.2009 do 17.8. 2009, je v mateřské školce
dovolená.
BUDE VÝSTAVA SKLENĚNÝCH BETLÉMŮ V ŽELEZNÉM BRODĚ
VÁŽENÍ OBČANÉ v Železném brodě se chystá ojedinělá výstava - SKLENĚNÉ BETLÉMY
Obracíme se proto na Vás, kteří máte doma betlém, u kterého alespoň 51 % tvoří sklo a
chcete se na výstavě podílet, abyste se přihlásili na e-mail: kultura@zelebrod.cz nebo na
tel.č.: 483 333 925, nejpozději do 30. září 2009. Rozměry ani technologie nejsou
imitovány (při výrobě betlému mohou být tedy použity klasické figurky, foukané, lepené
a tabulové sklo, rytí, malování mozaika....). Slavnostní otevření výstavy v případě, že se
nějaké betlémy nashromáždí, proběhne 1. prosince 2009. Zapůjčené exponáty po skončení výstavy vrátíme zpět
majitelům. Za spolupráci všem předem děkujeme Železný Brod
TURNOV - Výstava sedmdesát metrů dlouhé a dva metry vysoké knihy Leporelo dějin udatného českého národa
je až do 13. září k vidění v turnovském Muzeu Českého ráje. Autoři vyšli vstříc těm, kteří litují, že
se nemohou přímo osobně zúčastnit toho, co v knize čtou. Nedokázali zmenšit člověka, a tak
zvětšili knihu. Dějinami lze tedy procházet a prožívat je spolu s kreslenými figurkami,“ řekla
ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová. Obří kniha začala svou pouť v Národním muzeu v Praze,
od té doby putuje po Česku. Její části se objevily také na knižních veletrzích v Itálii,
Lucembursku, Německu a Slovensku.
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BEDŘICHOV - Na první
pravidelnou mši do
kostela sv. Antonína v
Bedřichově mohli lidé
zajít v neděli 5. července
v 11 hodin. Po skončení
obřadu byla posvěcena
nová křížová cesta,
nacházející se před kostelem. V období prázdnin
budou probíhat mše v Bedřichově vždy v neděli ve
stejném čase, tedy od 11 hodin v místním kostele.
HUNTÍŘOV - Horská silnice Grossglockner
Hochalpenstrasse je chlouba rakouského
turistického průmyslu. Klikaté serpentiny s cílem ve
výšce 2571 metrů nad mořem před sebou mají v
následujících dnech členové ČeZet Veteran Teamu
ze Železného Brodu Huntířova. Celou cestu až na
vrchol Edelweisspitze zvládne šestice odvážlivců z
Brodu po vlastní ose s jedním doprovodným
vozidlem, který si stáří motorek zdatně konkuruje.
Jiří Havrda jeden na ČZ 250 / 475 Sport + PAv 40,
Petr Havrda na ČZ 175 / 470 Sport, Luboš Havrda
na ČZ 175 / 470 Sport, Rudolf Šrámek na MZ 150,
Rudolf Haupt na Jawa 250 / 353, Petr Chaura na
Jawa 250 Pérák, Jaroslav Tyl na Jawa 500 OHC a
Michal Kapička na Jawa 500 OHC. Milan Bumba
usedne do dobrovodného vozidla, jímž by měl být
VW Brouk. "Hochalpenstrasse určitě zaujme
každého, i náročného řidiče. Už třeba proto, že na
nic podobného v Česku nikdy nenarazí a takový typ
silnic se snad ani nemůže omrzet," říká jeden z
účastníků expedice. Hlavním cílem je pokoření
Grossglockner Hochalpenstrasse s jejím nejvyšším
bodem Edelweisspitze ve 2 571 metrů nad mořem
na motocyklech československé výroby JAWA a ČZ.
"Svým strojům věříme a osobně jsme zvědav, jak se
jim bude v té výšce dýchat," směje se Rudolf
Šrámek. Odjezd plánují na pondělní svátek. "Kvůli
počasí ale nevylučujeme nějakou drobnou změnu,"
dodává Rudolf Šrámek. První den expedice mají
před sebou 271 kilometrů, nocovat budou podle
plánu v jižních Čechách. "A stihneme ještě prohlídku
Jihočeského motocyklového muzea v Budějovicích,"
říká Šrámek. Další den překročí hranice v Dolním
Dvořišti a po 305 kilometrech přenocují už pod
Alpami. Den třetí - den D. "Zdolání cílového bodu a
během cesty pochopitelně pořizování dostatečného
množství fotodokumentace," popisuje Šrámek. Na
cestě zpět do domoviny je pak čeká ujet 550
kilometrů.
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následky tragických povodní jako v jiných částech
republiky, přesto ani jemu se zcela nevyhnuly
letošní přívalové deště. Během úterního (30.6.09)
prudkého lijáku bylo třeba zajistit rychlé řešení, kdy
byl najednou zatopen objekt v Želivského ulici, což
se velmi rychle podařilo zvládnout Městské správě
nemovitostí Jablonec n.N., s.r.o., jak konstatovali
obyvatelé zatopeného domu. Podle slov ředitele
Technických služeb Jablonec, s.r.o., Milana Nožičky
je po přívalu dešťové vody zcela zničená ulice
Jelení, která musela být včera v podvečer uzavřena,
protože se zde propadla žulová dlažba a jednotlivé
kostky byly zcela vyplaveny. „Komunikace spojující
ulice Dlouhou a Pivovarskou musela být uzavřena. V
současné době jsou škody vyčísleny na 1 milion
korun,“ konstatuje Nožička. Městská policie
evidovala během prvního červencového dne tři
hlášení související s deštěm. V 15.45 hodin oznámila
telefonicky žena, že v ulici Vodní je nebezpečně
zvednutý kryt kanálu. Při kontrole pak hlídka
zjistila, že je nejen zvednuté víko, ale i nadzdvižená
část komunikace. Nahlásila proto poškození
společnosti SČVaK a místo bylo označeno značkami.
V 16 hodin vyjela hlídka na žádost Policie ČR do
ulice Pražská, kde vodu odsávala hasičská technika
nejen z Jablonce, ale pomáhali i dobrovolní hasiči z
Maršovic. V 18:19 hodin pak přišlo další hlášení
týkající se uvolněného krytu kanálu, tentokrát z ulice
Pražské. „My jsme žádné hlášení velkých škod
neměli, všechny jednotky Integrovaného
záchranného systému byly v pohotovosti, ale nebylo
jejich zásahu třeba. Všechna hlášení zatopených
sklepů stihl vyřizovat Hasičský záchranný sbor
Jablonec nad Nisou,“ říká vedoucí krizového řízení
Jiří Vaníček, který má na starosti havarijní, krizový a
povodňový plán.
MALÁ SKÁLA - Již podruhé organizátoři Benátské
noci rozjedou třídenní hudební marathón večírkem
pro nedočkavé o den dříve. Ten proběhne ve čtvrtek
23. července. „Nedočkavé nažhaví mimo jiné Bank
Holiday - rock, Syndrom - crossover - stoner rock,
Luboš Odháněl W.I.X Hitmakers - rock, Bikini punk&rock´n´roll, o zvuk a světla se postará Benny
sound. Program zahřívacího Warm Up dne bude
zavčas zveřejněn,“ přiblížila za organizátory Šárka
Doležalová. Tahounem letošního sedmnáctého
ročníku festivalu je německá skupina Guano Apes,
která chystá na toto léto světový comeback. V rámci
turné vystoupí na několika málo prestižních
evropských festivalech. Mezi další zahraniční lákadla
patří Tarja Turunen, bývalý a opěvovaný hlas
skupiny Nightwish, Paradise Lost, britští
gothicmetaloví pionýři a další. Letošní ročník
Benátské noci proběhne v tradičním prostoru na
Malé Skále od pátku 24. do neděle 26. července a
vystoupí zde bezmála sto dvacet kapel.

JABLONEC NAD
NISOU - Ačkoliv Jablonec nad Nisou netrpí
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KULTURA
ZA SKLÁŘSTVÍM A LIDOVOU
ARCHITEKTUROU DO ŽELEZNÉHO
BRODU.
V našem městě na vás každý čtvrtek čeká
zajímavý program:
• od 13: 00 hodin - Prohlídka výstavy skla s
průvodcem - komentovaná prohlídka výstavy
skla v prostorách Střední uměleckoprůmyslové
školy sklářské Železný Brod, která již od roku
1920 vychovala řadu známých sklářských
výtvarníků a řemeslníků. V průběhu prohlídky
zhlédnete exponáty vytvořené studenty v
široké škále sklářských technik.
Kontakt: Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská Železný Brod - tel.: 483 346 165.
Vstupné: 30 Kč, 15 Kč (děti, důchodci)
• od 14:00 hodin – Vycházka s průvodcem za
lidovou architekturou Poznávacího okruhu
Trávníky - po prohlídce na SUPŠS můžete
vyrazit s průvodcem do historického prostředí
roubených a zděných staveb památkové zóny a
památkové rezervace Trávníky. Jedná se o
nenáročnou vycházku vhodnou i pro rodiny s
malými dětmi, celý doporučený okruh je
dlouhý asi 1 km. Sraz je před SUPŠS Železný
Brod.
Kontakt: Turistické informační středisko
Železný Brod, tel: 484 353 333,
info@zelbrod.cz, www.travniky.info
VÝSTAVA SKLA
Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská
30.06.2009 - 30.08.2009
Výstava skla, která je instalována ve výstavním
sále a v přilehlých prostorách školy představuje
práci všech sedmi studijních odvětví. Kromě
nejzdařilejších klauzurních a maturitních prací
si zde návštěvníci mohou prohlédnout studijní
kresby, návrhy a počítačovou grafiku.
Výstava je otevřena: út - ne od 9:00 - 17:00
hodin.

LÁZEŇSKÉ A UPOMÍNKOVÉ SKLO
12.6.2009 - 20.9.2009 - Během vernisáže,
která proběhne 11. 6. od 17 hodin, bude
představena stejnojmenná kniha. Současně
můžete zhlédnout ukázky ryteckého řemesla.
Muzeum skla a bižuterie Jablonec n. N.
VÝLETY PO AUSTRÁLII
24.6.2009 - 30.8.2009 od 8:00 do 18:00
Výstava fotografií Zdeny Vandoros.
Eurocentrum Jablonec nad Nisou
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR IMBUS
14.7.2009 od 19:00 - Sbormistr Vít Novotný.
Místo konání: Kostel sv. Anny Kostelní
Jablonec nad Nisou
KLOKOČSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
Klokočí - 11.07.2009- Obecní úřad a SDH
Klokočí Vás srdečně zvou na Klokočský
hudební festival, který se uskuteční v sobotu
11.7.2009 od 12:00 hodin na místní návsi.
Občerstvení všeho druhu zajištěno. Vstupné
dobrovolné. Předpokládaný konec festivalu ve
4:00 hodiny (možnost stanování).

Zdravíme všechny příznivce burz
v Držkově
Další burza se koná 12. Července
od 7 hodin.

PRÁZDNINOVÍ UMĚLCI
13.7.2009 - 17.7.2009 od 8:00 do 16:00
Sportovní, taneční, hudební a výtvarná činnost
pro děti od 4 do 10 let. Přihlášky k dispozici ve
vnitřním infocentru v budově radnice (kapacita
omezená). Sokolovna Jablonec n. N.
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ČERNÁ KRONIKA
TANVALD - V úterý 30.6.2009 v 13,45 hodin došlo
v Tanvaldě v Krkonošské ulici k dopravní nehodě
mezi motocyklem a osobním vozem. 69- letý muž z
Desné jedoucí na motocyklu Jawa 50 jel ve směru
od Desné na Jablonec n.N. Plně se nevěnoval řízení
motocyklu a narazil tak do zadní části před ním
zastavujícího vozidla před přechodem pro chodce.
Motocyklista přepadl přes řidítka a způsobil si
zranění, se kterým byl odvezen do nemocnice.
Chodec ani řidič osobního vozidla se nezranili.
Způsobená škoda činí 16 000 Kč.
JABLONEC NAD NISOU - Ve středu 1. července
byla ve 12.25 hodin v jabloneckém Kauflandu
přistižena při krádeži jednadvacetiletá žena z
Jablonce nad Nisou. Žena pronesla bez zaplacení
pokladnou mléko na opalování v hodnotě 139,- Kč.
Tohoto skutku se dopustila, ač věděla, že za
obdobný trestný čin byla v posledních třech letech
pravomocně odsouzena. Ve věci bylo zahájeno
zkrácené přípravné řízení a ženě sděleno podezření
ze spáchání trestného činu krádeže, za který jí hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.
JABLONEC NAD NISOU V době od 25. června
do 2. července dosud neznámý pachatel odcizil z
neúplně oploceného pozemku u domu v ulici E.
Floriánové v Jablonci nad Nisou rozebrané HAKI
lešení v hodnotě 30.000,- Kč. Pachatel se tímto
skutkem dopustil trestného činu krádeže, za který
mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
PŘÍCHOVICE - V době od 29. června do 2.
července neznámý pachatel vypáčil zadní vstupní
dveře u rekreační chaty v Příchovicích, do které
následně vnikl. Z chaty odcizil tři televizory, dva
DVD přehrávače, kávovar na expreso, příklepovou
vrtačku a aku šroubovák - vše v hodnotě 41.000,Kč. Uvnitř chaty dále poškodil ještě jedny dřevěné
dveře. Na poškození obou dveří pachatel způsobil
předběžnou škodu ve výši 4.000,- Kč. Tímto
skutkem se tak dopustil trestných činů krádeže a
porušování domovní svobody, za které mu hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.
TANVALD - Srážkou s autem skončila v úterý v
Tanvaldě chvilková nepozornost motorkáře.
Devětašedesátiletý muž z Desné jel v 13.45 na
motocyklu Jawa 50 po Krkonošské ulici. Nevěnoval
se ale plně řízení a následkem toho narazil do zadní
části vozidla, které právě zastavovalo před
přechodem pro chodce. „Motocyklista přepadl přes
řídítka a způsobil si zranění, se kterým byl převezen
do nemocnice. Chodec i řidič osobního auta vyvázli
bez zranění,“ komentovala mluvčí jablonecké policie
Ludmila Knopová s tím, že způsobená škoda činí
šestnáct tisíc korun

DALEŠICE- V pátek 3. 7. 2009 v 22,05 hodin došlo
na Dalešicích k dopravní nehodě, která přinesla
lehké zranění zúčastněné osoby. Ve směru od
Pulečného jel s vozidlem Peugeot 405 60-letý muž
z Pulečného. V pravotočivé zatáčce nezvládl řízení
vozidla, vyjel vlevo mimo vozovku a sjel do krajnice,
kde se vozidlo opřelo o dřevěné oplocení u domu.
Dechová zkouška poodhalila důvody podivné jízdy
muže. Přístroj Drager mu naměřil hodnotu 1,81
promile alkoholu v dechu. Kromě poškozeného
vozidla se muž při nehodě lehce zranil, doba léčení
by měla být do jednoho týdne
TANVALD - V síti kontrolní akce zaměřené na
nalévání alkoholu mladistvým uvízl i 25-letý muž
z Tanvaldu. Muž řídil v pátek 4.7.2009 v 00,10 hodin
ulicí Horskou v Tanvaldě vozidlo VW Golf pod vlivem
alkoholu. Přístroj Drager muži naměřil hodnotu 1,83
promile alkoholu v dechu. S mužem bylo zahájeno
Zkrácené přípravné řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky,
za což může být potrestán odnětím svobody v trvání
ujeden rok.
TANVALD - V pátek 3.7.2009 v 10,20 hodin došlo
v Tanvaldě v ulici Pod Špičákem k dopravní nehodě
mezi motocyklem a osobním vozidlem. Ve směru od
Smržovky jel na motocyklu Yamaha 19-letý muž
z Tanvaldu. V levotočivé zatáčce vyjel s motocyklem
více vlevo do protisměru a bokem narazil do
protijedoucího vozidla Suzuki Vitara. Po střetu
s vozidlem se motocykl převrátil na pravý bok.
Motocyklista měl spolujezdce, který neměl na hlavě
přilbu. Výsledkem nehody je zranění spolujezdce na
motocyklu. Způsobená škoda činí 50 000 Kč.
Nehoda dále zůstává v šetření skupiny dopravních
nehod.
SEMILSKO - V pátek 3. července 2009 a v sobotu
4. července 2009 vyjížděly jednotky profesionálních
hasičů HZS LK, HZS podniku SŽDC s. o. a
dobrovolných hasičů k osmi událostem ve Vysokém
nad Jizerou, Jablonci nad Jizerou, Turnově a Čisté u
Horek. Jednalo se o obnovování průtoku v
odvodňovacích zařízeních, čerpání vody ze sklepů a
uvolnění železniční tratě. V dalších dvou případech
hasiči vyjížděli k čerpání vody v důsledku úniku z
prasklých potrubí v sobotu 4. července 2009 ve
23:30 hodin do Turnova a v neděli 5. července 2009
v 07:18 hodin do Semil - Podmoklic.
ŽELEZNÝ BROD - 8.7.2009 12:54 na silnici 10 v
obci Železný Brod okres Jablonec nad Nisou ,v délce
1.2km je olej na vozovce; Po dopravní nehodě je na
komunikaci rozježděný olej, který byl sice HZS a
Správou silnic uklizen, ale přesto jsou zde mastné
skvrny, nebezpečí smyku. Úsek je označen
dopravním značením.
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STŘEDA 8.7.

21 °C/11 °C

ČTVRTEK 9.7.

POČASÍ

NEDĚLE 12.7.

19 °C/10 °C

18 °C/13 °C

PONDĚLÍ 13.7.

21 °C/12 °C

PÁTEK 10.7.

17 °C/9 °C

ÚTERÝ 14.7.

22 °C/12 °C

SOBOTA 11.7.

19 °C/11 °C

STŘEDA 15.7.

24 °C/14 °C

8. července
2009

INFO KOUPALIŠTĚ:

teplota VODA:
teplota VZDUCH:

20 °C
21 °C

Koupaliště je dopuštěné, ale přívalové
deště sebou stále nesou spoustu bláta a
rašeliny z okolních blat.

JAKÝ NÁS ČEKÁ ČERVENEC?
V ČHMÚ byla vydána měsíční předpověď na
období od 1.7. do 31.7. Celé toto období bude
teplotně průměrné, srážkově už nadprůměrné.
Průměrná teplota se na území ČR bude
pohybovat mezi 16,7 a 18,1 °C se střední
hodnotou v 17,6 °C. Ovšem v jednotlivých
dekádách se teploty budou značně lišit mezitímco první dekáda, tj. prvních deset dní
bude teplotně nadprůměrných na většině území,
zbytek měsíce už bude průměrný.
Nadprůměrné budou srážky i ve všech třech
jednotlivých dekádách.
Prokopské deště - O období od 7. července
do 12. července můžeme v meteorologii hovořit
jako o období Prokopských dešťů, které se
vyskytují s pravděpodobností asi 60 procent.
Zatímco pondělní den na většině území
odstartoval slunečnou oblohou, už během
dopoledne začalo od západu oblačnosti přibývat.

Prázdniny v Loužnici (rok cca 1942)
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8. července
2009

PRANOSTIKA

8.7.
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

10.7.
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm
týdnů patří.
Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm
týdnů patří.
Neprší-li na Sedm bratří, bývají suché žně.
Den Sedmi bratří když je deštivý, bývá pak déšť
trvanlivý.
Na den Sedmi bratří, když prší, sedm neděl déšť
dovrší.
Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha
neuschne.
Déšť na Sedm bratrů - hnijí kobzole.
13.7.
Svatá Markyta vede žence do žita.
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Není-li na svatou Markétu slunečno, dostaneme
sotva seno domů za sucha.
Na Markétu obyčejně těžké bouřky přicházejí.
Okolo svaté Markyty jsou bouřky nasety.
Na Markétu-li pršívá, čtrnáct dnů vlhko bývá.
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Déšť o Markytě trvá čtrnáct dní a zvěstuje špatný
čas pro sklízení sena i obilí.
Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
Prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a
ořechy lískové zčerviví.
Svatá Markyta velí: „Lidé, okopávejte zelí!“

14.7.
O svatém Kamilu, slunce má největší sílu.
15.7.
Věje-li na den Rozeslání apoštolů jižní vítr, bude
velká drahota a tam, odkud věje, velká láce.
ÚPLNĚK - STÁŘÍ 14,8 DNÍ – 7.7.2009

Měsíc dorostl do úplňku, je osvětlená
celá polokoule přivrácená k Zemi. Úplňkový Měsíc
zpravidla vychází hned po západu Slunce a rychle
zalévá okolní krajinu svým kouzelným svitem. Jeho
jas se ale zároveň "rozlévá" po celé obloze a
nedovoluje sledovat slabší objekty. Za úplňku může
za určitých okolností nastat úkaz, kterému říkáme
zatmění Měsíce.

COUVAJÍCÍ MĚSÍC - STÁŘÍ 14,8 AŽ
22,1 DNÍ
Po úplňku se hranice světla a stínu objevuje u
pravého okraje Měsíce a tentokrát představuje
hranici, kde naopak Slunce zapadá. Tma vítězí nad
světlem a Měsíc "couvá". Vychází stále později a
zapadá až po východu Slunce.

Sáša a Mirek Hrubý – prázdniny u vody (cca 1953)
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KALENDÁRIUM

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


8. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY



9. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY










10. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

•
•
•
•
•
•
•

Michaela Urbánková
Josef Černý
Jaroslav Tiler
Radim Zerzub
Vladimír Bartoníček ml.
Zdeněk Urbánek st.
Naďa Korousová
Hana Daníčková
Blanka Beldová
Dominika Onopierenková

10. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
11. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
12. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
12. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
13. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
15. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
15. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
8.7. 1847 – František Křižík, vynálezce a podnikatel (†
22. ledna 1941)
9.7. 1609 – Rudolf II. podepsal Majestát na
náboženskou svobodu pro Čechy.
11.7. 1346 – Karel IV. zvolen králem Svaté říše římské
12.7. 100 př. n. l. – Julius Caesar, římský vojevůdce a
politik († 44 př. n. l.)
13.7. 100 př. n. l. – Gaius Julius Caesar, římský
diktátor (100 př. n. l.)
14.7. 1939 – Karel Gott, český zpěvák
15.7. 1606 – Rembrandt van Rijn, holandský malíř (†
4. října 1669)

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
SLAVÍME POUŤ - I naše obec
v těchto dnech slaví „POUŤ “ a
posvícení. Již od nepaměti s
městysem Zásada.
„Když Zásada měla svou kapli,
tak rychtář Šourek spolu s
ostatními konšely usiloval o to, aby
zde byla slavena pouť a posvícení.
Poté o pouti, neděle po
svatém Prokopu, se u kaple
schází množství lidu, proto
dědičná vrchnost
navarovská dává kousek
vrchnostenského vlastního
gruntu, aby se mohly slavit
slavnosti u kaple. A tak byla
dne 7. ledna 1751 od navarovské vrchnosti
zakoupena "Kapelní louka", na níž se až do
dnešních dnů odbývají slavné zásadské pouti.“
Letos se pouť bude konat na hřišti.
POUŤ V LOUŽNICI
I když naše obec nemá kostel, ale
jen kapličku slavila se a stále slaví i
u nás pouť.
A jak to asi vzniklo? Proč neslavíme
stejně jako v Radčicích či na
Bratříkově? To už nám zřejmě nikdo
neobjasní.
A tak nahlédněme trošku do
historie:
-Obec Držkov byla založená za vlády Jana
Lucemburského kolem roku 1310. Zanedlouho
po založení jsou v Držkově vybudovány dřevěný
kostelík a fara. Obyvatelstvo si vydržovalo svého
faráře naturálními a peněžními desátky. Nejstarší
zprávy o držkovské faře pocházejí z r. 1352.
Mluví-li se o faře, musela zde nutně být i
farnost, skládající se ze vsí. Mezi tyto vsi patří i
ves Zásada a Loužnice. Na základě zjištěných
skutečností můžeme říci, že založení Zásady,
Loužnice a Bratříkova spadá na počátek 14.
století pravděpodobně k roku 1310 a více.
-Až do roku 1888 tvořila Loužnice, Bratříkov a
Zásada jednu katastrální obec. V tomto roce pak
bylo povoleno rozdělení katastru na dvě obce:
Zásadu a Bratříkov – Loužnici. Bratříkov zůstal
obcí katastrální a Loužnice osadou.

-Jelikož do roku 1810 nebyla škola ani v Zásadě,
byl zdejší lid na velice nízkém
stupni vzdělání. Psát uměl
málokdo a ženy vůbec ne.
Když potřeboval někdo
někomu psát chodíval buď
k faráři, nebo do Zásady k
rychtáři
Podle těchto pramenů je zřejmé,
že Loužnice stále inklinovala
k Zásadě, kdežto ostatní obce se
snažily odtrhnout.
A KDY SE SLAVÍ POUTĚ U NÁS A V OKOLÍ?
1. neděle v červenci –
5.7.2009
BOZKOV
2. neděle – ZÁSADA +
12.7.2009
LOUŽNICE
3. neděle –
19.7.2009
BRATŘÍKOV
4. neděle – JIRKOV
26.7.2009
5. neděle - RADČICE
2.8.2009
A tak si na neděli 12.7.2009 upečte pouťové
koláče (recept najdete o pár stránek dál),
pozvěte příbuzný a přátelé a zavzpomínejte na
naše předky a pokud budete mít chuť navštivte
pouť v Zásadě.
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PRÁZDNINOVÝ SPECIÁL

Máte doma děti školou povinné, pak je tato stránka věnována právě Vám, ať jste rodič, či prarodič.
Když je venku hezky, je to celkem jednoduché, děti jsou na zahradě, v lese či u vody. Ale když prší co
s nima? Oni by nejraději seděly u počítače či u televize a to se nám rodičům a prarodičům samozřejmě
nelíbí…..
Takže pokud máte nějaké rady, budu ráda, když se s námi o ně podělíte.
Já jsem letos vymyslela jednu zajímavou věc. Nebaví mě vymýšlet, co vařit k obědu a tak moje děti
dostaly za úkol vytvořit si svůj jídelníček a pak je vaření i nakupování hračkou. Samozřejmě se
nemusíme držet přesně podle něj a jsou povoleny i momentální obměny 
Dny

středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Datu

Polévka

1
2
3
4 Vstavačka (vývar
s česnekem a zeleninou)
5 Nudlová

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

6
7
8
9
10
11 Knedlíčková
12 Hovězí vývar s
nudličkama
13
14
15
16
17
18 Kuřecí vývar
19 Česnečka
20
21
22
23
24

sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

25
26
27
28
29
30
31

Chata
Chata
Chata
Chata
Chata

Hl. jídlo

Pizza
Trhanec
Špagety
Klokaní steaky

Změny

Brambory a smaženice

Řízky + bramborová
kaše
Smažený sýr v hrnku
Zelné placky
ovocný knedlíky
Roštěnky
ryba
Ptáček+rýže
Kachna + knedlík
Rizoto
vepř. Guláš
Svítek s ovocem
Čína
filé+brambor
svíčková
svíčková
těstoviny + omáčka
noky se špenátem
Rýžovník
halušky
obalovaný
květák+brambor
Kotlety
Knedlo vepřo zelo
Chata
Chata
Chata
Chata
Chata

Kuřecí roláda
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Likér z červeného rybízu
1,5 l rybízové šťávy, 600 ml
vody, 600 g krystalového cukru,
1,8 l konzumního lihu
Použijeme hodně zralé až
přezrálé bobule červeného
rybízu, které po propláchnutí
vodou odstopkujeme,
rozmačkáme a dáme k teplu naležet a mírně
nakvasit. Po 12-15 hodinách rybíz vylisujeme a k

8. července
2009

1,5 l odkalené šťávy přidáme recepturou
doporučené množství vody,
lihu a cukru. Občas
zamícháme, dokud se cukr
nerozpustí. Poté sklenici
uzavřeme a necháme její
obsah v klidu uležet a usadit,
což trvá asi 1-2 týdny.
Nakonec likér přefiltrujeme a
plníme jím lahve, jež zazátkujeme a uložíme v
chladnu. Dalším zráním se zvýší kvalita likéru.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
Hypericum perforatum -

TREZALKA TECKOVANA - Ľubovník bodkovaný

Zase tu máme červenec a s ním i nejkrásnější a
úžasnou bylinku – třezalku. Všem doporučuji si jí
nasušit a naložit
do obyčejného
oleje. Je to
skvělý
pomocník v
zimních
měsících.
Obsahuje
červenofialové
barvivo
hypericin,
katechinové
třísloviny,
flavonové
glykosidy
(hyperosid,
rutin, kvercitrin), silici, pryskyřici, organické
kyseliny, provitamin A, vitamin C.
Sbírá se kvetoucí nať (Herba hyperici) a to ihned po
rozkvětu. Odřezávají se asi 30 cm dlouhé kvetoucí a
olistěné vrcholy, které se sváží do svazků a suší na
dobře větraném místě ve stínu (na slunci droga
ztrácí barvu). Při umělém sušení by teplota neměla
přesáhnout 35 °C.
Použití třezalky je velmi rozsáhlé: působí
antibioticky, čistí krev, má účinky
protizánětlivé, dobře působí na ekzémy,
odstraňuje otoky, pomáhá při chorobách plic,
slinivky břišní i jater, léčí žaludek a
dvanácterník (vředy, žaludeční neurózu),
hemeroidy (při současné aplikaci vnitřní i
vnější), pomáhá při těžkých chřipkách
spojených s arytmií či fibrilacemi, působí
sedativně, takže se osvědčila při léčbě
úzkosti, neklidu, psychickém napětí,
neurastenii, panice, depresi apod., pomáhá
hojit rány, pohmožděniny i zlomeniny, tlumí
vnitřní krvácení a zlepšuje kvalitu cév,
podporuje rehabilitaci po mozkových
obrnách, při dlouhodobém podávání má
příznivé účinky při roztroušené skleróze.
Nejčastěji se podává ve formě nálevu, který se pije
2x až 4x denně po 125 ml. Nejúčinnější formou je

však tinktura, osvědčil se i lihovodný roztok nebo
vinný odvar, macerací v olivovém nebo
slunečnicovém oleji se získá velmi dobrý masážní
olej, který se může použít i k léčbě popálenin
(např. od slunce), zanícených ran nebo
hemeroidů.
Třezalka by neměla být podávána lidem, kteří trpí
těžkou cukrovkou, alergií na pyl, velmi nízkým
tlakem a těm, u nichž byl zjištěn metastazující
nádor. Nežádoucím účinkem může být přecitlivělost
na sluneční záření, která se projevuje záněty
zejména na nepigmentovaných místech kůže.
Třezalka obecná (Hypericum perforatum) má
oddenek větevnatý, lodyhy oblé, lysé, 1—2 st.
vysoké. Listy vejčité tupé, celokrajné, proti světlu
držené objevují světlé tečky, jako propichované, což
jsou žlázky olejné. Roste na suchých a travnatých
místech; kvete v červenci a srpnu.
Olej z této rostliny s olejem terpentýnovým
užívá se při spáleninách; nať užívá se za lék
proti dně, průjmu a krvotoku. Dává se též s
květy vařenými ku hnaní na moč, proti
červům, hypochondrii a j., zevně na rány,
vředy, při, krticích a hostci.
Třezalkový bylinný olej (Janův olej)- Kromě
hypericinu obsahuje třezalkový olej další
antibiotické a protizánětlivé složky. Mnoho studií
potvrdilo využití třezalky při léčbě ran. Kromě
hypericinu obsahuje třezalkový olej další
antibiotické a protizánětlivé složky. Nejen že
třezalkový olej urychluje hojení ran a
popálenin, ale také po zhojení nezanechává
jizvy. Třezalka je s úspěchem používána na
nejrůznější formy ekzémů. Dále je využíván
na hnisavé záněty, vředy, křečové žíly a
záněty prsních bradavek. Právě hypericin
způsobuje fotosenzitivitu, hrozí zde tedy
spálení na přímém slunci.
Nosičem aktivních látek v třezalkovém oleji je
slunečnicový, za studena lisovaný olej. Aktivní látky
jsou přidávány při procesu, kdy teplota nepřekročí
40 °C, tím je zaručena maximální účinnost aktivních
látek. Třezalkový olej je stabilizován vitamínem E,
který má na pokožku regenerační a uklidňující
účinek.
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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)

PLNĚNÁ RAJČATA
Tvrdý sýr 50 g, tvrdší rajče 6 - 8 ks, čerstvá petrželka, mateřídouška,
dobromysl, vopich, sůl , majolka 100 - 150 g
Rajčata omyjeme, rozkrojíme na půlky tak, aby horní část byla menší - nebudeme ji plnit, bude
tvořit "čepičku". Vnitřek rajčat lžičkou vydlabeme, pevnější část odložíme stranou, zbytek slijeme.
Použijeme klasickou majolku, kterou vymícháme s bylinkami. Přidáme nasekané kousky ze zbytků rajčat a
doplníme o miniaturní kostičky sýru. Podle chuti ještě osolíme. Půlky rajčata majonézou vrchovatě naplníme a
přiklopíme vrškem rajčete. Na ozdobení ještě můžeme použít snítku petrželky, kterou do majonézové náplně
připíchneme. Rajčata plněná majonézou vychladíme a podáváme jako přílohu k sytějším pokrmům nebo
zeleninový předkrm.
KRÁLÍK SE SLANINOU NA VÍNĚ
králík 1,5 kg, sardelová pasta, anglická slanina nebo uzený bůček, voda, hladká mouka, suché
červené víno
Králíka očistíme, naporcujeme a prošpikujeme anglickou slaninou nebo uzeným. Potřeme
sardelovou pastou, trochu podlijeme vodou, červeným vínem. Poklademe zbylou slaninou a
pečeme. Během pečení králičí maso otáčíme a podléváme. Vytvoříme výpek, pečínka bude mít
kůrčičku a přidané přísady se vsáknou do masa. Upečené maso vyndáme a výpek zředíme červeným vínem.
Zahustíme hladkou moukou rozmíchanou ve vodě. Takto připraveného králíka se slaninou na víně podáváme s
přílohou podle chuti. Hustota a podíl alkoholu je na konzumentech. Nemůžu jinak než doporučit.
PEČENÉ BRAMBORY
omáčka: bílý jogurt 1 sklenička (v roce 2009 kelímek), vejce 4 ks, cibule 1 ks, mletý černý pepř,
sůl.
příloha: brambory 10 ks
Umyjeme malé brambory, ve slupce je jednotlivě zabalíme do alobalu a dáme do trouby. Bohužel
mám starou troubu, tak nemůžu říct na kolik stupňů je peču. Tím, že jsou brambory v alobalu, dávám troubu
skoro na plno. Délka pečení záleží na velikosti brambor, ale asi 30 minut. Uvaříme si vejce na tvrdo, necháme
vychladnout. Cibulku nakrájíme na jemno a smícháme s jogurtem. Přidáme na kousky nakrájená vejce a
dochutíme solí a pepřem. Upečené brambory vyndáme z trouby, na talíři můžeme rozkrojit a zalijeme omáčkou.
Dietní pečené brambory ihned podáváme.
POUŤOVÉ KOLÁČE
400g hladké mouky, 2 lžíce cukru, 1 balení čerstvých kvasnic, špetka soli, vanilkový cukr, citronová
kůra, 2-3 žloutky podle velikosti, 2 vrchovaté lžíce majolky, 2dl vlažného mléka, 1 lžíce rumu, rum a
rozpuštěné máslo na potření. Na náplně: Tvarohová: 400 g měkkého tvarohu, 1-2 žloutky nebo 1
vejce, 50-100 g moučkového cukru,
citronová kůra, vanilkový cukr, 20 g rozinek. Maková: 200 g máku, 2,5 dl mléka, 50 g medu, 20 g
rozinek, citronová kůra, vanilkový cukr, 50 g piškotových nebo perníkových drobečků, skořice mletá
Z poloviny mléka připravíme kvásek a necháme ho vzejít. Do mísy vložíme mouku, uděláme v ní důlek a tam
dáme žloutky trochu našlehané ve zbytku mléka, majonéze a rumu. Přidáme kůru, vanilkový cukr, špetku soli a
nakonec kvásek. Vypracujeme vláčné těsto a dáme ho přikryté na 20min. nakynout (je-li příliš tuhé, přidáme
trochu vlažného mléka, je-li příliš lepivé, přidáme trochu mouky). Potom těsto znovu vypracujeme a dáme kynout
na dalších 10min.Nakynuté těsto dáme na trochu pomoučený vál a uděláme pomocí rukou tak velké bochánky,
jak velké koláče chceme mít. Dnem sklenice uděláme do každého středu plochý důlek a přikryté koláče ještě
necháme nakynout. Okraje koláčů potřeme smíchaným rozpuštěným máslem s rumem. Zdobíme náplní Vaši volby
a nahoře ještě ozdobíme hrozinkami a mandlemi chcete-li. Pečeme v předem vyhřáté troubě asi po 15min.
vyndáme z trouby a ještě jednou okraje koláčů potřeme máslem s rumem.
Babiččiny rady:
 zralá rajčata se budou lépe krájet, namočíme-li je těsně před krájením do ledové vody. Aby připravená
jíška nedělala v pokrmu hrudky, předem ji osolíme.
Mravenců
v kuchyni se zbavíme, když do míst jejich výskytu nasypeme mletou skořici nebo prášek do pečiva.

DĚKUJI MANŽELŮM ŠPIDLENOVÝM ZA POSKYTNUTÍ TĚCHTO ÚŽASNÝCH MATERIÁLŮ. JANA
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Mezi pštrosy: "Proč pořád strkáš tu hlavu do písku?"
"Ztratil jsem kšiltovku."
Vždy, když mě posere holub, děkuju Bohu, že nedal
křídla i krávě....

Pod mostem leží dva bezdomovci a ten jeden
povídá: "Hele Karle, teď se všude mluví o té
finanční krizi, myslíš, že se to nějak dotkne i nás?“
„No jasně!", povídá Karel. "A jak, prosím Tě?" Karel:
"No, máš nějaký kamarády bankéře, manažery nebo
podnikatele?" "To teda nemám." Karel: "Tak vidíš,
teď je brzy budeš mít ........"

V jeskyni přemlouvá pračlověk ženu: "Tak pojď už
do postele." "Ne, nechce se mi." "Pojď už.." "Řekla
jsem ne!" Pračlověk se naštve a praští ženu kyjem
po hlavě. Když se probere z bezvědomí, muž do ní
začne znovu hučet: "Nenech se už přemlouvat.."
"Ne!!" "Proč, ještě se ti nechce?" "Ne, teď mě bolí
hlava."
Stěžuje si muž psychiatrovi: "Pane doktore, moje
žena si myslí, že jsem blázen, protože mám rád
klobásy." "To je nesmysl," odpoví psychiatr. "Já
mám taky rád klobásy." "Vážně?! Tak to musíte
vidět moji sbírku, mám jich tisíce!"

Mistr ve vrhu koulí k trenérovi: "Dnes se musím
předvést.. na tribuně sedí má tchýně" "Nemáš šanci,
tam nedohodíš.."

"Pane doktore, s tím teploměrem mi recept asi
nenapíšete." "Do Prčic, v kterém zadku jsem si
zapomněl pero?"

Ten lékař je úúúžasný! během několika sekund,
vyléčil mou ženu ze všech potíží! Jak to udělal? Řekl
že to jsou známky přicházejícího stáří....

"Až se vezmeme, drahý, budeme mít tři děti." "Jak
to můžeš tak přesně vědět?" "Mám je teď u
maminky."

Víte co znamená fronta cikánů před
zastavárnou??....:"Přídavky"

Pošta musela stáhnout z oběhu známky s tvářemi
politiků. Ptáte se: "Z jakého důvodu?" "Protože lidé
nevěděli na kterou stranu maji plivnout!"

Novinář se ptá výsadkáře:Na co jste myslel, když se
vám při posledním seskoku nechtěl otevřít padák?
Ještě štěstí, že neprší jinak bych promokl.
Jaký je rozdíl mezi deštníkem a padákem? Zkus
vyskočit z letadla s deštníkem a dozvíš se to.

Kohn vidí v galerii obraz Narození Páně a říká si: "Ti
křesťané jsou teda divní. Na šaty nemají, spí v
chlévě, ale musí se nechat vymalovat od
Rembranta."

Co mám dělat, když se mi neotevře padák?
Uvědomit si, že máš několik sekund na to aby, ses
naučil létat.
Proč děti mladší pěti let nesmějí skákat padákem?
Protože výsadkáři musí umět počítat do desíti.
Co uvidíte když se hluboce zadíváte blondýnce do
očí?? Stěnu lebky!
Jdou policajti po lese a najdou u stromu mrtvolu.
Dívají se na ní a jeden říká: "Co s tím budem dělat?"
druhej říka: "Hele já s tím nechci nic mít, já bych ji
spálil." Tak ji vezmou a hodí ji do kopřiv.
"Moc ráda bych věděla," povídá paní Svobodná
ženskému lékaři, "v jaké poloze budu rodit?" "Ve
stejné, jako jste počala." "To snad ne, copak si
myslíte, že budu rodit na kajaku?"

"Soudruhu Kohne! Pročpak jste v dotazníku neuvedl,
že máte v zahraničí bratra!?!" "Ale, soudruhu
vedoucí, můj bratr žije v Izraeli." "Správně Kohn,
tak proč jste to tam neuvedl!?!" "Ale v zahraničí žiju
přeci já! On je doma!!!"

Povídají si dvě babky na návsi: "Tak co ta Vaše
vnučka dostala od toho Itala?" "No povídala, že
syfilis." "A co to je?" "No to já nevím. Ale asi je to
větší než Mercedes." "A jak to?" "No protože
povídala, že jestli je to fakt pravda, tak se v tom
poveze celá vesnice."
Pošťačka zvoní u dveří. Otevře jí malý, snad
sedmiletý chlapec s pivem v ruce a zapáleným
doutníkem v puse. Otřesená pošťačka se ptá:
"Ehmm... Ahoj, jsou rodiče doma?" Chlapec potáhne
z doutníku, kouř vyfoukne směrem k pošťačce,
odklepe popel na koberec a znuděně prohodí: "Co
myslíš? Jsou?"

MOUDRÁ VĚTA

Ženy jsou jako ta korouhvička na věži svatého Floriána.
Victor Hugo
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 49. 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: 12.

„Ve Mlejně“Byl to nejstarší za tří

Loužnických mlýnů, v Navarovském panství
byl zapsán již v roce 1654. Rodinný dům
patřící Jaroslavu Hnídkovi a jeho ženě Marii
rozené Novotné z čp. 9. Toto čp. 12 bylo
původně na mlýně patřící rodině Boučkové.
Tento mlýn stával v rohu pozemku mezi
cestou k Liškovem a cestou ke zvoničce. Nad
mlýnem býval rybník. Býval původně dřevěný
s malou pavlačí kolem „kumbálku“ – což byl
jakýsi přístěnek u mlýna. Dokud sloužil svému
původnímu účelu – mletí obilí- bylo zde provozováno i
pekařství. Později byl přeměněn na brusírnu kroužků a
v roce 1913 vyhořel a již postaven nebyl.
Rodina Boučková patřila v dřívějších dobách
k nejpokrokovějším v okolí.
Popisné číslo pak bylo dáno budově nově postavené.
(ze starých knih)

Popisné číslo 12 dostal nový dům, postavený na
pozemku, vedle Pazdrny, v roce 1935 jej postavil
Jaroslav Hnídek a od té doby v něm bydlí stále rodina
Jaroslava Hnídka, nyní již mladšího a nejmladšího.

ROK

MAJITELÉ

1653

Jan Kodejš

1719
1741

Jan Kodejš +
Alžběta Kodejšová
+ Jan Kodejš syn
Jan Šrejma

1741

Jan Bouček

1779

Franz Bouček

1795

Petr Bouček (bratr)

1816

Franc Bouček

1868

Josef Bouček

1900

1935

Serafin Kalfus (koupil mlýn
v dražbě za 4.308,-korun)
Mlýn vyhořel a již obnoven
nebyl
Jaroslav Hnídek

2009

Jaroslav Hnídek

1913

PROSBA. Drazí spoluobčané, pokud máte doma nějaké staré fotografie 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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