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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
27. / 2009
pro týden
22. 7. – 26. 7. 2009
pravidelně nepravidelný týdeník
z Loužnice a okolí

Z DOMOVA
KVŮLI POČASÍ
JE MÁLO MEDU.
Letošní rozmary
počasí nepříznivě
ovlivní trh s
medem. Toho
českého bude
nedostatek a
bude dražší.
Včelaři mají
tohoto produktu
až o polovinu méně, než bylo obvyklé v minulých
letech. Na vině je počasí. Začalo to dlouhou zimou,
která panovala až do konce března. Po ní se v
několika dnech výrazně oteplilo. Většina jarních
rostlin a ovocných stromů naráz rozkvetla, jenže v
tu dobu nebyla včelstva ještě v plné síle a nestačila
dostatek medu nanosit. Období rozpuku navíc trvalo
jen krátce a po něm přišlo chladné a deštivé léto.
Toto počasí ovlivnilo produkci medu rovněž
negativně. Včelaři doufají, že jejich špatnou bilanci
alespoň částečně vylepší poslední letošní
medobraní. Med z plástů se obvykle naposledy
vytáčí v polovině srpna.
HOUBAŘENÍ JE NAŠE SPECIALITA.
Češi se svou zálibou
vyrážet časně ráno
do lesů působí na
většinu cizinců
značně bizarně. Jen
málokdo je totiž
ochoten vstávat se
svítáním, cestovat
desítky kilometrů a
vrátit se mnohdy s
prázdným košíkem.
Houbaření na první

pohled nevypadá jako atraktivní záliba. Je normální
vstávat o víkendu dobrovolně v pět ráno a vyrazit
do lesa, kde se zašpiníme? Plahočit se tam za čímsi,
co je prolezlé červy a olepené hlínou? Polovinu toho
stejně vyhodíme a kvůli zbytku se po příchodu domů
ještě pohádáme s rodinou. V houbařské zálibě jsou
nám podobní jen Slováci, Ukrajinci a Poláci. V těch
zemích sběr hub býval obživou a pak se stal tradicí.
Kupodivu nám rozumějí i Japonci. Ale proč zrovna
Češi? Houbaření máme rádi, protože je podobné
sportu. Je to příležitost dokázat, že jsem lepší než
soused, předhánět se, chlubit se. Maso chudých Druhý důvod pochází ze středověku - houbám se
říkalo maso chudých. Mohl si je dovolit každý, trhy
jich byly plné. A to nám zůstalo. Dokonce tak, že
jsme si z hub vytvořili pořekadla - houby s octem, je
to na houby, to jsi byl ještě na houbách... O
houbách také vznikly desítky pověr a mýtů. Třeba
že prý rostou, když je měsíc v úplňku. Což je podle
mykologů pravda.
Pokud máte rádi
houby tak určitě
vyzkoušejte báječný
recept KUŘE NA
HOUBÁCH. Dejte
vařit pokrájené
houby s troškou
kmínu a česneku
(nebojte se ho, je
s houbami skvělý).
Na másle osmažte cibulku, přidejte nakrájená kuřecí
prsa – na malé plátky, přidejte 1 kostku masoxu,
opečte a přidejte uvařené houby, které je lepší
scedit. Smíchejte s masem a zalijte smetanou,
osolte, opepřete a nechte povařit. Podávejte
s čímkoliv (knedlíky, noky, rýže i brambory či
těstoviny) vždy je to báječné a velice rychlé jídlo.
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OMLOUVÁME SE, ALE Z TECHNICKÝCH
DŮVODŮ
Ve dnech 23.7.2009 – 2.8.2009

V Hospůdce Na Záduší

NEVAŘÍME
EXPEDICE OTAVA - LYMPHA 2009
Ve čtvrtek 23.7.2009 vyráží z naší obce speciální
expedice – LYMPHA 2009. Tato expedice má za
úkol prozkoumat řeku Otavu a její břehy. Otava je
zlatonosná řeka
v jižních
Čechách,
která bývala
do konce
19.století
srdcem a osou
prastarého
Prácheňského kraje. Je to levostranný přítok Vltavy,
vznikající soutokem Vydry a Křemelné na Šumavě u
Čeňkovy Pily. Délka toku je 113 km. Plocha povodí
měří 3788,2 km². Název řeky je pravděpodobně
předslovanského původu. Protéká městy Sušice,
Horažďovice, Strakonice, Písek a vlévají se do ní
řeky Lomnice a Blanice; do Vltavy se pak vlévá pod
hradem Zvíkov. Posledních 19 km řeky pod
Zvíkovem je součástí Orlické přehrady, mezi Pískem
a Zvíkovem se nachází 5 jezů, které jsou ale v
havarijním stavu, takže je řeka nesplavná, v dobách
před výstavbou jezů však splavná byla; existovala
linka paroplavby mezi Pískem a Zvíkovem. Od
Sušice až k Písku protéká řeka rovnou krajinou, kde
hrozí nebezpeční záplav, od Písku na sever si cestu
razí hlubokým údolím. Tato řeka překonává
bezpočet přírodních a umělých překážek, často se
mění její šířka, hloubka i rychlost tekoucí vody.
Otava je napájena horskými potoky ze Šumavy a
proto se stav vody mění každý den podle množství
dešťů.
Tak členům této naší expedice přejeme šťastnou
cestu, spoustu krásných zážitků, dobré počasí a
šťastný návrat domů. AHOJ!

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ
ÚPRAVY V LOUŽNICI
Během tohoto týdne probíhaly
v naší obci setkání vlastníků
pozemků se zástupci – komisí
- Pozemkového Úřadu – jablonec n/N. Jedná se o
zjišťování průběhu hranic pozemků vymezujících
obvod pozemkových úprav. Šetření této komise
probíhalo plynule a nenastalo žádné zdržení. Nyní se
budou všechny podklady zpracovávat a poté se
budou provádět další setkání majitelů pozemků
s komisí, ty se budou jednat vnitřní části obce, tato
setkání se jednala vnějších částí obce. Doporučuji
všem majitelům pozemků, aby se těchto setkání
zúčastnili.
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INFO „ČERNÉ ÚDOLÍ“

protisměru a střetl se s protijedoucím vozidlem
Škoda Fábia. V důsledku nehody došlo k lehkému
zranění spolujezdkyně z vozidla Š Fábia s dobou
léčení do 4 týdnů. Způsobená škoda byla vyčíslena
na částku 200 000 Kč. Nehoda dále zůstává
v šetření Skupiny dopravních nehod.

Za mokra jezděte pomaleji !
Ve středu 15.7.2009 v 13,20 hodin došlo
na silnici vedoucí ze Železného Brodu
k dopravní nehodě. Ve směru na Železný
Brod jel s vozidlem Peugeot Boxér 24-letý muž
z Hodonína. Vzhledem k tomu, že rychlost vozidla
nepřizpůsobil stavu a povaze vozovky, dostal na
mokrém povrchu vozovky smyk, vyjel bokem do

Nepřiměřená rychlost.
V pondělí 20. července krátce před dvacátou
hodinou došlo na silnici mezi Železným Brodem a
Loužnicí k dopravní nehodě tím, že řidička s
vozidlem zn. Fiat Uno jela ve směru od Železného
Brodu, kde vlivem nepřiměřené rychlosti dostala při
projíždění pravotočivé zatáčky na mokré vozovce
smyk, následně se otočila kolem své osy a narazila
do svodidla po její pravé straně. Ke zranění osob
nedošlo. Způsobená škoda činí předběžně částku
15.000,- Kč. Alkohol byl u řidičky vyloučen na místě
provedenou dechovou zkouškou. Policisté věc
vyřešili jako dopravní nehodu s projednáním a
řidičce udělili blokovou pokutu.
MLHA
V pondělí 20. 7. 2009 ve večerních hodinách po
vydatných deštích se objevila hustá mlha, že nebylo
vidět ani na krok. Pokud se v nejbližších třiceti
letních dnech dočkáme vysokých teplot kolem třiceti
stupňů, bude to tento týden a pak snad během
pracovních dní toho příštího. Dlouhodobá třicetidenní
předpověď počasí totiž předpokládá tropické teploty
právě jen na toto období, jinak počítá spíš s tím, že
bude hodně pršet, prvních dvacet dní srpna bude
kolem pětadvaceti stupňů. Dobu od 20. července do
20. srpna vidí meteorologové jako průměrnou v
teplotách a nadprůměrnou v množství spadlých
srážek. Průměrná teplota vzduchu pro tuto část léta
je dlouhodobě 18,4 °C, průměrně naprší 83 mm
vody.
„TENTO ZPŮSOB LÉTA, ZDÁ SE MI PONĚKUD
NEŠŤASTNÝ“.

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.
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ZE SVĚTA
NOVÁ VES NAD NISOU - 25. července 2009 od 8
hodin Memoriál Františka Krpálka. Soutěž v
požárním útoku s dojezdem proběhne u požární
nádrže u Obecního úřadu v Nové Vsi n. N. Oslavy
140. výročí založeni Sboru dobrovolných hasičů v
Nové Vsi n.N. Ukázky hasičské techniky,
občerstvení.

TANVALD - Stávající výjezdová stanice krajských
profesionálních hasičů ve Velkých Hamrech je už
nevyhovující. Novou výjezdovou stanici pro
Hasičskou záchrannou službu Libereckého kraje
začnou v těchto dnech stavět v Tanvaldě. Do
nového objektu se příští léto přestěhují profesionální
hasiči z Velkých Hamrů, kteří sídlí v dlouhodobě
nevyhovujících prostorách. „Na současné stanici ve
Velkých Hamrech nejsme ve vlastním, navíc jde o
nevyhovující prostory a také to není ideální výchozí
pozice z hlediska dojezdových časů ve směru na
Tanvald,“ přiblížila důvody stěhování z Velkých
Hamrů do nového objektu v Tanvaldě mluvčí
krajských hasičů Iva Michalíčková. Nevyhovující
sídlo mají také dobrovolní hasiči z Tanvaldu –
Šumburku. Nová stanice krajských hasičů se proto
stane i jejich domovinou. „Hasičskému záchrannému
sboru Libereckého kraje jsme nabídli pozemek za
symbolickou cenu a zároveň jsme se domluvili na
tom, že v objektu budou sídlit také dobrovolníci z
Tanvaldu – Šumburku. Půjde tak o dvě stavby, které
budou ale spojené v jeden celek,“ uvedl starosta
Tanvaldu Petr Polák. Podle Ivy Michalíčkové bude
výhodou spojení profesionálů a dobrovolníků na
jednom místě také vzájemná využitelnost techniky.
Nová hasičská zbrojnice má vyrůst do konce
července příštího roku, a to na pozemku u
křižovatky Krkonošské a Vítězné ulice v tanvaldské
části Šumburk. „Je to výhodná pozice pro výjezdy ve
směru na Harrachov. Jsme rádi, že nám město vyšlo
vstříc,“ podotkla Iva Michalíčková. Jak doplnil
tanvaldský starosta, město mělo záměr přestěhovat
dobrovolné hasiče z Tanvaldu – Šumburku už delší
dobu, impuls ale přišel právě poté, co město se
svým záměrem oslovili krajští hasiči. Nová hasičárna
bude jedním celkem, ale se dvěma popisnými čísly,
samostatně pro profesionály a pro dobrovolníky, a
dvojí bude také kolaudace, přestože stavebně
budou oba objekty spojené. Novou budovu

krajských hasičů bude financovat stát, na objekt pro
dobrovolníky z Tanvaldu – Šumburku získalo město
dotaci z Regionálního operačního programu, část
nákladů pak zaplatí samo.
KRKONOŠE - V Krkonoších roztálo známé sněhové
pole zvané Mapa
republiky. Zbytky
sněhu tam už vůbec
nepřipomínají obrys
bývalého
Československa, který
se na úbočí Studniční
hory vždy na jaře
tvoří. „Nyní v lokalitě leží posledních několik
čtverečních metrů sněhu o síle do jednoho metru,“
řekl mluvčí správy Krkonošského národního parku
Radek Drahný. „Ještě asi před dvěma týdny byla
vrstva sněhu asi tři metry silná. Při deštích pak sníh
rychle mizel a zůstal jen poslední flek,“ řekl Drahný.
V lokalitě Studniční hory sníh každoročně vydrží
nejdéle na české straně hor.
LÍŠNÝ - Obec Líšný se může pyšnit vkusně
upraveným lesním hřbitovem. Díky krajským
dotacím, které přesáhly sto tisíc korun, k němu ještě
položí nový asfalt na silnici. Příjezdovou cestu zdobí
alej sakur. „Loni jsme vybudovali nový plot, protože
se podařilo získat z peněz Evropské unie tři čtvrtě
milionu korun,“ dodal starosta obce Jiří Mikeš.
Oproti některým hřbitovům v regionu, kde zůstávají
opuštěné a zanedbané hroby, si nemohou v Líšném
stěžovat na nezájem příbuzných a rodin
pozůstalých. „Jsme s nimi většinou v kontaktu, i
když jsou zdaleka,“ vysvětlil starosta.

PEKLO - TRUTNOV - Pekelná motopárty je v
regionu
pojmem, který
nikoho
nenechá na
pochybách, že
v kempu pod
Hrádečkem
bude veselo a
rušno. Silné
stroje, parta
lidí, které
spojuje stejný zájem, řev motorů a uvolněná
atmosféra při vystoupení kapel. Taková byla i
letošní, už osmá akce v Pekle u Trutnova. V sobotu
před polednem se nad kempem stáhly mraky. I přes
špatné počasí začali ze stanů vylézat první nadšení
motorkáři. V tu dobu jich v kempu bylo kolem
stovky a další přijížděli. Málokdo si nechal ujít
příjemný tradiční sraz. „Bude to kvůli počasí asi
slabší,“ poznamenal v sobotu za organizátory Tomáš
Moravec, s přezdívkou Gregor. Když před lety zahájil
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spolu s kamarády tradici Pekelných motopárty,
důvodem byla hlavně snaha o nekomerční setkání
lidí stejného koníčka. Vesměs jde hlavně dnes o
partu letitých přátel.
JABLONECKO - Se štvaním a napadením lesní
zvěře na
volno
pobíhajícím
nebo
toulavým
psem mají
myslivci
bohaté
zkušenosti.
Sotva
šestikilový
srneček ještě žil, když jeho nálezce volal o pomoc.
Na záchranu bylo ale pozdě. Po příjezdu k lesíku
směrem na Lukášov našla Dagmar Kubištová z Ligy
na ochranu zvířat mládě uhynulé. „Ještě dýchal, ale
byl zle potrhán,“ svěřil se muž, který hrůzný nález
objevil v pondělí dopoledne při procházce lesem pod
vodárnou. Místem prochází často a pes na volno tu
podle něj není žádná výjimka. Lokalitu totiž hojně
využívají i pejskaři z nedalekých panelových domů v
ulici Na Úbočí. „Nic jiného než pes jej skolit podle
zranění nemohlo,“ konstatuje Kubištová. Místo je za
hranicemi města, kterou radnice vyhláškou vytyčila
pro povinnost majitelů mít psa na vodítku. V lese ale
povinnost hlídat psa a nenechat jej bez kontroly
pobíhat, mají majitelé také. Mládě vůbec nemuselo
být opuštěné, ale matka jej do bezpečí v houští jen
odložila. V případě útoku ale většinou zvítězí pud
sebezáchovy před pudem mateřským. „Ne vždycky.
Na vlastní oči jsem viděl, jak se srna na ochranu
mláděte postavila i lišce a bušila do ní,“ poznamenal
myslivecký hospodář ze Zlaté Olešnice Jiří Zelenka.
Chápe, že majitelé chtějí své čtyřnohé miláčky
nechat proběhnout. „Musí je mít ale pod kontrolou.
Tedy bezpodmínečně ovladatelné hlasem, když ne,
tak na vodítku,“ míní Zelenka. Lesní zvěř podle
myslivců v současné době hodně migruje a dostává
se i do těsné blízkosti lidských obydlí. Lokalita patří
do správy rýnovickým myslivcům, ale špatné
zkušenosti se strženou či uštvanou zvěří mají téměř
všude. Týká se to nejen mláďat, ale i dospělých
kusů. Právo zastřelit psa štvoucího zvěř má jen
myslivecký hospodář a stráž. „Velmi, ale velmi nerad
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bych to udělal. Pes je většinou členem rodiny a
mělo by to psychický dopad,“ konstatoval Zelenka.
Podle něj, pokud se psa podaří identifikovat, stačí
důrazná domluva a lidé pochopí. „Myslím, že je to
rok od roku lepší,“ míní Zelenka. Přesto u nich v
honitbě najdou jeden až dva stržené kusy ročně.
Velmi špatné zkušenosti ale mají myslivci ze
sdružení Nisa v Lučanech. „Na Kynastě najdeme i
pět šest kusů za rok. Jsme příliš blízko města,“ sdělil
Julius Prepiak. Pejskaři si s tím podle něj hlavu
nelámou a situace je u nich zoufalá. „Viděl jsem
řvoucího srnce, jak jej trhá pes. Mohli jsme jen
bezradně stát,“ přiblížil situaci Prepiak. I když znají
majitele, je dokazování skutečnosti neuvěřitelná
procedura. „Nezodpovědní lidé,“ dodal Prepiak.
TANVALD- Socha Járy Cimrmana by měla už v
příštím roce zdobit balkon tanvaldského kina Jas.
Model sochy, která zobrazuje fiktivního českého
velikána v mlze, si mohou zájemci prohlédnout ve
vestibulu kina Jas, kde se nachází také kasička, kam
je možné na vznik uměleckého díla finančně přispět.
S nápadem instalovat v Tanvaldě Cimrmanovu
sochu přišli herci Divadla Járy Cimrmana a městu se
tento záměr zamlouval. Peníze se sbírají jako dary
od sponzorů. Na sochu může přispět každý, a to
buď přímo v tanvaldském kině, nebo v místním
infocentru částkou 200, 500, 1000 a 2000 korun. Za
darovanou částku každý získá pamětní certifikát, a
také je možné na požádání dostat darovací smlouvu.

ZÁSADA- Další
opravené varhany z dílny Bohumila Žloutka a
jeho syna putují do Kutné Hory do Katedrály
Nanebevzetí Panny Marie. Pracovali na nich
přes rok a půl v dílně a ještě je čeká velká
práce na místě, kde je nainstalují a znovu
naladí v akustice prostoru katedrály.

S bolestí v srdci oznamujeme
všem občanům, přátelům a
známým, že nás navždy opustil
pan

JOSEF ŠOUREK
(85 let), Jílové

Poslední rozloučení proběhlo ve
Smuteční síni v Držkově dne
20. 7. 2009 v 15.00
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KULTURA
SVATOJAKUBSKÁ NEDĚLE
26.07.2009 - kostel sv. Jakuba Většího
ŽELEZNÝ BROD - Srdečně vás všechny zveme
na oslavu svátku svatého Jakuba, kterému je
zasvěcen železnobrodský farní kostel. Tento
chrám je neodmyslitelnou součástí siluety
našeho města. Nechte se i Vy hlasem zvonu
pozvat a přijďte v neděli 26. července 2009 na
slavnostní bohoslužbu, kterou v 9:00 hodin
bude sloužit generální vikář P. Stanislav Přibyl
CSsR. Při slavnostní bohoslužbě zazní nově
zkomponovaná “Mše pro soprán, sbor a klavír”,
kterou bude dirigovat sám pan autor Bohuslav
Lédl. Komu by byla tato doba bohoslužby
přesto příliš časná, může přijít i během
dopoledne do prostor kolem kostela, kde
farníci připraví pro všechny příchozí
občerstvení a budou nabízeny rukodělné
výrobky dětí a sponzorů. “Matičky” ze Semil
zahrají dětem loutko-hrané pohádky. Těšíme
se na Vaši hojnou účast. Za farníky i pana
faráře P. Miroslava Martin Tomešek
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.
VÝSTAVA PAVEL JEŽEK - SKLENĚNÉ
PLASTIKY
Městská galerie Vlastimila Rady - 24.06.2009 20.09.2009 - Městské muzeum ve spolupráci
se Střední uměleckoprůmyslovou školou
sklářskou a Městem Železný Brod srdečně zvou
na výstavu Pavel Ježek (1938 - 1999) Skleněné plastiky. Výstava je přístupná: úterý neděle vždy od 10:00 - 16:00 hodin. Pár slov o
autorovi a jeho výstavě:Pavel Ježek byl první
vynikající polistopadový ředitel železnobrodské
sklářské školy. Výběr děl z jeho tvorby
představí při výstavě užitkové sklo ze
Škrdlovické sklárny a osobité plastiky
kombinující sklo s kovem nebo dřevem.

DĚTENICE
Zveme vás do zámeckého parku v Dětenicích,
kde od 28.6.2009 do 30.9.2009 můžete každou
neděli od 11 do 15 hodin strávit pohádkovým
dětským dnem. Pro malé i větší děti jsou
připraveny soutěže a zábava s živými
pohádkovými postavami. Vodník, rusalka,
Sněhurka i s trpaslíkem mají připravené
dárečky, medaile a diplomy. Na zámku v
Dětenicích se těší na všechny, kdo si rádi hrají
a soutěží.
GREENWAY JIZERA

Řeku Jizeru znali
lidé již před více
než deseti tisíci
lety. Keltové jí dali
jméno Isora –
prudká řeka, což
Slované pozměnili
na Jizera. Jako i
jiné řeky byla
odedávna osou,
podle níž
procházel život.
Nejprve jejím
údolím vedly
obchodní stezky,
později tu začaly
vznikat osady. S
postupem času, s
rozvojem osídlení
i ve vyšších
polohách, a
zejména s rozvojem nezemědělských způsobů
obživy, se stupňovalo využití přirozeného
říčního koridoru. Na místě stezek vznikají
cesty, pak vozové cesty, silnice a v 19. století i
železnice. Rozvíjí se využití řeky jako zdroje
energie. Do cesty vodě se staví jezy, vznikají
továrny a elektrárny. Údolí řeky však přes
všechen ten pokrok zůstalo nádherným koutem
přírody, kterým je škoda projíždět jen autem či
vlakem. Sdružení Český ráj a další partneři
přicházejí s projektem Greenway Jizera, jehož
cílem je vytvoření bezpečného a atraktivního
koridoru podél řeky, kterým stojí zato projít
pěšky či projet na kole, bruslích, koloběžce
nebo proplout na lodi. Chceme Jizeře vrátit její
původní funkci!
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2009

ČERNÁ KRONIKA

LUČANY N/N - Do rodinného domu v Lučanech n.
N. vnikl v průběhu pondělního odpoledne neznámý
zloděj. Nezjištěným předmětem vypáčil okénko u
toalety v přízemí domu, vnikl dovnitř a s sebou si
odnesl horské kolo, oblečení, šperkovnici, tašku na
notebook a další drobné věci. Z domu utekl oknem,
které si k tomu účelu otevřel. Za sebou zanechal
škodu ve výši 54 000 Kč. Při opuštění domů raději
nenechávejte otevřená okna, ani větračky, zloději si
s jejich otevřením lehce poradí a Vám pak nezbude
nic jiného než sčítat ztráty!
JABLONEC N.N. - Zloděj stihl rychle vozidlo
vykrást
Pouhou půlhodinku (10,30 – 11,00 hodin)
odstavené vozidlo v ulici Ladova v Jablonci n. N.
stačilo k tomu, aby neznámý pachatel vnikl do
vozidla Š Fábia combi, které jeho majitel odstavil u
řadových garáží nedaleko bydliště. Ve vozidle zůstal
jeho mobilní telefon Nokia a laserové zaměřovací
zařízení. Pachatel po vniknutí do vozidla obě věci
odcizil a majiteli způsobil škodu ve výši 9 000 Kč.

JABLONEC N.N. - Zloděj odcizil z Pizzerie různé
pracovní nářadí. V průběhu noci z úterý na středu se
neznámý pachatel vloupal do sklepa objektu Pizzerie
v Jablonci n.N. Zloděj vnikl do objektu ze zadní
části. Uvnitř demontoval dřevěné latě chránící
technickou místnost objektu a zevnitř odcizil
řetězovou pilu Hecht, strunovou sekačku, klínovou
sekeru Fiscars, plastový naviják s kabelem a
teleskopický prostřihávač větví. Majiteli vznikla
škoda ve výši 9 000 Kč.
SEMILY - dopravní nehoda na Turnovsku
Nedodržení bezpečné vzdálenosti od vpředu
jedoucího vozidla bylo příčinou dopravní nehody,
která se stala dne 15. července v 19:00 hodin na
komunikaci u Turnova. Jedenatřicetiletý řidič
osobního automobilu značky Škoda Octavia nestačil
dobrzdit a narazil do osobního automobilu značky
Opel Astra jedoucího před ním, který řídila
třicetičtyřletá řidička z Maďarska. Oba řidiči jeli v
připojovacím pruhu ve směru od Liberce do
Turnova. Tato kolize se naštěstí obešla bez zranění.
Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 350 000.
Kč. Vliv alkoholu byl orientačním vyšetřením
vyloučen. Po došetření ze strany Policie ČR bude
věc předána příslušnému správnímu úřadu.
BEDŘICHOV- Prazvláštní krádež se stala u
přehrady Černá Nisa na Bedřichově. Neznámý
pachatel zde u vodního přítoku odcizil
multiparametrickou monitorovací sondu, kterou zde
firma měla instalovanou pro měření teploty, zákalu,
dusičnanů, chloridů, pH a dalších pro běžného
člověka nepoužitelných hodnot. Pachatel sondu

odšrouboval, odcizil a svým jednáním způsobil
škodu ve výši 170 000 Kč.
JABLONEC N.N. - V průběhu noci ze středy na
čtvrtek odcizil v Jablonci n.N. neznámý pachatel
benzín ze zaparkovaného vozidla. 47-letý majitel
vozidla měl vozidlo Š Felicia combi odstaveno u
domu v Rabasově ulici. Pachatel u vozidla provrtal
nádrž a odčerpal 30 litrů benzínu Natural 95. Při
manipulaci okolo vozidla ještě navíc poškodil dveře
vozidla, takže celková škoda vzniklá na vozidle
představuje částku 14 000 Kč.
JABLONEC N.N. - Do rodinného domu na Proseči
n.N. vnikl neznámý pachatel. V domě jej zajímala
finanční hotovost a zlaté šperky ( prsteny, řetízky,
přívěsky, náramky). Celkově zloděj napáchal majiteli
domu škodu ve výši 57 000 Kč.
SMRŽOVKA -V pátek 17. července ve 14.30 hodin
došlo ve Smržovce v ulici Hlavní k dopravní nehodě
tím, že ve směru od Tanvaldu jel jako první v koloně
řidič s vozidlem zn. Škoda 105, kde na rovném
úseku vozovky začal odbočovat vlevo na místo ležící
mimo komunikaci. V té době celou kolonu z levé
strany předjížděl řidič s motocyklem zn. KTM a
odbočujícího vozidla si nevšiml. Motocyklista
následně v levém jízdním pruhu narazil do levého
boku vozidla zn. Škoda 105. Motocyklista při
předjíždění nerespektoval svislé dopravní značení podélná čára souvislá doplněné dopravní značkou
“Zákaz předjíždění“. Při této dopravní nehodě došlo
k lehkému zranění řidiče motocyklu s předběžnou
dobou léčení do šesti týdnů. Způsobená škoda činí
předběžně částku 82.000,- Kč. Věc nadále šetří
Skupina dopravních nehod v Jablonci nad Nisou.
TANVALD-V noci ze 17. na 18. července dosud
neznámý pachatel vyryl čtyři vodorovné rýhy na
zadní páté dveře vozidla zn. Škoda Fabia, které v té
době bylo zaparkované v Tanvaldě v ulici Palackého.
Způsobená škoda činí částku předběžně 8.000,- Kč.
Pachatel se tímto skutkem dopustil trestného činu
poškozování cizí věci, za který mu hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok.
TANVALD -V neděli 19. července v době od 2 do
10 hodin dosud neznámý pachatel odcizil reklamní
slunečník v hodnotě 15.000,- Kč, který byl v té době
umístěn na terase restaurace v Tanvaldě Šumburku v ulici Protifašistických bojovníků.
Pachatel se tímto skutkem dopustil trestného činu
krádeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.
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STŘEDA 22.7.

30 °C/17 °C

ČTVRTEK 23.7.

POČASÍ

NEDĚLE 26.7.

21 °C/13 °C

31 °C/19 °C

PONDĚLÍ 27.7.

23 °C/11 °C

PÁTEK 24.7.

24 °C/17 °C

ÚTERÝ 28.7.

22 °C/10 °C

SOBOTA 25.7.

23 °C/14 °C

STŘEDA 29.7.

21 °C/11 °C

INFO KOUPALIŠTĚ:

teplota VODA:
20 °C
teplota VZDUCH:
26 °C
Koupaliště je dopuštěné a čisté.
Pokud máte pocit, že koupaliště
je špinavé, není to pravda,
uvědomte si, že jej napouští
voda z Kopaňského potoka a ten
protéká z rašeliniště, takže je to
vlastně voda léčivá.

22.
července
2009

Nejtepleji však bude ve
středu a ve čtvrtek, kdy
nás odpoledne budou
místy provázet bouřky.
Z hlediska teplotního se
první půlka týdne bude
vyznačovat postupným
vzestupem teplot až na
hodnoty kolem 30 st.C,
které čekáme v polovině
týdne - ve středu a ve
čtvrtek. Poté čekejme
pozvolný pokles.
Na víkend již
naměříme kolem
22 st.C. V průběhu
pracovních dnů
nás budou místy
stále, vyjma
úterka, provázet
přeháňky. V
polovině týdne
očekávejme
odpoledne a k
večeru bouřky.

Mladíci u vody (Pavel Daníček, Emil Linka, Mirek Hrubý) rok cca - 1965
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července
2009

PRANOSTIKA

22.7.
Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda; a
když slota - to lichota.
Marie Magdaléna své hříchy oplakává, proto rádo
poprchává.
Na Maří Magdalénu očekávej jistý déšť.
V den Maří Magdalény rádo poprchává, neboť svého
Pána oplakává.
V ten den rádo poprchává, poněvadž Maří
Magdaléna Pána svého oplakává.
Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
Když prší na svatou Maří Magdalénu, vzroste obilí.
Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole
se zazelení.
Je-li na svatou Maří Magdalénu vítr, jde dobře každý
obchod.
Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda; a
když slota - to lichota.
23.7.
Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.
25.7.
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne
podzim;
na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
O svatém Jakubě přicházejí silné bouře.
Prší-li na svatého Jakuba, hádá se o suchém a

teplém počasí.
Jakub-li vlaží, žaludy kazí.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, Anna (26. 7.) vlasy.
Jakub naseče, Anna (26. 7.) upeče.
Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
Deště před Jakubem po tři dni špatní proroci jsou
žitných dní.
Na Jakuba déšť jako žravý jed kazí modrý na
pohance květ,
proto vzácný bývá v oulech med.
Jaký den jest před polednem nebo odpoledne
svatého Jakuba,
takové bude povětří před nebo po narození páně.
Jak teplý svatý Jakub, tak studené vánoce.
Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou vánoce.
Svatý Jakub Větší na sníh věští.
Na Jakuba prvních brambor průba.
Na svatého Jakuba čeká mnohá huba.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněha.
Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.
Jakub bez deště - tuhá zima.
26.7.
Svatá Anna - chladna zrána.
Svatá Anna - chladno zrána.
Okolo svaté Hanky chladné poránky.
Od svatej Anky žimne podranky.
Zvětšují-li na
svatou Annu
mravenci své
hromady,
lze očekávati tuhou
zimu.
Svatá Anna pšenku
žala.
Svatá Anna žito
žala.
O svaté Anně
sedlák si žita
nažne.
O svaté Anně
žitečko se nažne.

LOUŽNICKÉ KOUPALIŠTĚ
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KALENDÁRIUM

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








Karolína Broklová
Kryštof Brokl
Mathew Hrubý - Holy
Anna Slavíková
Miroslav Hrabě
Věra Růžičková

23. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
23. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
24. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
26. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
29. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
30. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:

•
•
•
•
•

22.7.1958 – Iva Bittová, zpěvačka a houslistka
23.7. 1783 – Hrabě Karel Chotek, šlechtic a politik
(† 1868)
24.7. 1860 – Alfons Mucha, malíř († 14. července
1939)
26.7. 1943 – Mick Jagger, britský rockový hudebník,
herec, skladatel a člen britské hudební skupiny The
Rolling Stones
28.7. - 1909 – Aenne Burdová, vydavatelka módních
časopisů († 3. listopadu 2005)

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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SV. JAKUB

22.
července
2009

LOUŽNICKÉ TRADICE

25.7. - Jméno
Jakub pochází
z hebrejštiny a
ačkoliv značilo
druhorozeného, byl
svatý Jakub starším
bratrem apoštola
Jana. Patřil k
užšímu kruhu
Ježíšových
učedníků a byl také
první apoštolem,
který byl pro svou
víru roku 44. n.l. na
rozkaz krále Heroda Agrippy zabit. Bývá
zobrazen s lasturou, poutnickou holí, mečem a
klíčem. Je patronem poutníků.
Shazování kozla - Starý zvyk shazování kozla
pocházel ze západu Evropy. Výklad tohoto
krutého zvyku byl, že se tak děje na počest
svatého Jakuba, který byl shozen z
jeruzalémského chrámu.
Nejstarší zmínky o obřadu shazování kozla se
zachovaly v záznamech o lidovém léčitelství z
počátku 17. století, kde byla zmiňována krev
shozeného kozla jako obzvláště čarovná a
kouzelná. Čerstvá prý pomáhala při léčení
padoucnice, sušená a namletá na prášek zas
na všelijaké píchnutí.
U nás byl tento zvyk znám především z
Jaroměře, kde ještě na počátku 19. století
přiváděli řezníci na den svatého Jakuba kozla,
ozdobeného pentlemi k Pražské bráně. Tam
přečetli „odsouzenci“ žertovný rozsudek, kde
se mluvilo o zlých skutcích, kterých se měl
údajně kozel dopustit a pro které byl proto
odsouzen k smrti. Následovalo čtení poslední
vůle kozla, v které odkazoval kozel jednotlivým
osobám své rohy, kopyta, chlupy, vousy apod.
Poté ho vyvlekli nahoru a odtamtud ho shodili.
Dole na něho čekal nejen dav lidí, ale i řezník s
nožem, který zvíře nenechal dlouho trápit a
zařízl ho.
Jaroměř samozřejmě nebyla jediným místem,
kde se lid tak krutě bavil. Shazování kozla
prováděli naši předci i na Boleslavsku, v okolí
Kolína, na Hlinecku, Chrudimsku, v okolí

Pelhřimova a na mnoha dalších místech.
Pozadu nezůstala ani velká a „civilizovaná“
města, jako byla kupříkladu Praha, kde
shazovaly kozla ze svatojakubské věže na
Starém městě, ale i z věže kostela sv. Lazara u
Novoměstské radnice. Někde maso zabitého
kozla prodal řezník hned, stejně tak jeho krev,
po které vzhledem k její údajné kouzelné moci,
bývala velká „poptávka“. Jinde se odpoledne
na sv. Jakuba sešla celá ves v hospodě a
kolem ní, kde se pořádalo veselí na počest
kozla a kde byl také spořádán.
Celá slavnost byla postupně zrušena
povětšinou v polovině 19.století.
SV. ANNA
26.7. Původem
hebrejské
jméno Anna
značilo
milostiplnou
osobu. O
životě matky
Panny Marie
nejsou žádné
historické
zprávy. Anna
a její muž Jáchym neměli ani po mnoha letech
manželství děti. Jáchym zahanbený jejich
bezdětností, se čtyřicet dní postil a modlil v
poušti, zatímco Anna se modlila pod
vavřínovým keřem. Oběma se zjevil anděl a
ujistil je, že dítě mít budou. Když se čas
naplnil, narodila se jim dcera Marie. Největší
obliby měla svatá Anna v 16.století, kdy jméno
Anna patřilo k nejrozšířenějším. Svaté Anně
jsou zasvěceny desítky kostelů v Čechách a i
proto tradiční Anenská pouť patřívala k
největším a nejslavnějším poutím u nás.
Známá je pověra, že okolo svátku svaté Anny
kvete po tři dny plné tři hodiny voda. Které
dny a které hodiny to jsou nikdo nevěděl.
Pokud by se prý někdo koupal v jednom z těch
tří dnů v jednu z těch tří hodin, dostal by
prašivinu.
Svatá Anna je patronkou těhotenství a všech
těhotných žen.
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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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------USPOŘÁDEJTE SI
Dietáři zajásají a ostatní si také mezi masitými
ZAHRADNÍ PÁRTY
chody zobnou. Překvapte hosty doma
Léto svádí k pořádání
pečenými vekami, ať už bílými nebo
nejrůznějších
celozrnnými, sypanými sezamem, římským
zahradních oslav, party
kmínem, mákem.
i pro naše nejmenší.
LEDOVÁ MÍSA NA ZMRZLINU – hřeb
Uspořádejte takovou
večera a můžou ji vyrobit i dětičky
party, kterou si užijí všichni, Vy i Vaše děti.
Co budeme
Nakupte kromě maso na gril také voňavou
potřebovat?
slaninu, arabský chléb, masité papriky dvou tří
Menší a větší
barev, a pak velké balení zmrzliny, velkou
mísu, izolepu,
plechovku kompotu a pařížskou šlehačku.
rostliny (větvičky,
Pečené papriky jsou výborná a velmi rychle
barevné lístky,
připravená příloha ke grilovanému masu, ale i
květiny, drobné bobule...), vodu. Postup:do
samostatné jídlo. Je to chuťovka, která nejlépe
velké mísy nalijeme vodu asi do výšky 5cm.
vynikne zajídaná bílým chlebem. Papriky
Mísu vyložíme listy a ostatními přírodninami.
různých barev nakrájíme asi na 5cm pruhy a
Aranžujeme tak, aby lícové strany listů byly
dáme je na gril - na hliníkovém tácu posolené
položeny směrem k míse (po dokončení práce
a zakapané olivovým olejem. Pečeme je do
budou viditelné na vnější straně misky). Poté
změknutí, a do lehce "osmahnuta". Když ale na
vložíme do mísy menší misku. Mísy nyní k sobě
grilu není místo, papriky dáme na pekáček
zafixujeme pomocí izolepy. Fixujeme nejen do
upéct do trouby, třeba i předem. Pojídat je
stran, ale i výšku. Pokud bychom menší misku
potom lze jak teplé, tak i studené, a to i další
nepřipevnili, voda by jí vytlačila ven. Po
dny, když je po upečení vložíme do zavařovací
zafixování dolijeme prostor mezi stěnami
lahve s olivovým olejem a uchováme v
vodou. Vodu lijeme velmi opatrně a rostliny
chladničce. Olej můžeme navíc ještě "zpeprnit"
průběžně upravujeme. Pokud máte doma
přidáním chillies papriček a kuliček pepře.
skleněné mísy, bude se vám výsledek
Stejně tak připravíme další lahůdku - grilovaný
upravovat snadněji. Mísy dáme do mrazáku a
marinovaný lilek. Ošatka s krajíci chleba je
necháme dobře zmrznout. Po vyjmutí z
monotónní. Vezměte tedy v obchodě pár balení
mrazáku z ledové mísy vyjmeme malou
arabského chleba a budete mít rychle
pomocnou misku. Mísu položíme dnem vzhůru
postaráno o zajímavou změnu. Stačí chlebové
na talíř a poléváme ledovou vodou, dokud se i
placky dát do ošatky, nakrojit. Každý sám si
vnější mísa neoddělí. Pokud se nám nebude
tak může chléb průběžně plnit grilovanými
zdát povrch ledu dostatečně hladký, můžeme
kousky masa, klobás, několika druhy salátu a
ho lehce opláchnout studenou vodou. Lehce
nějakým tím dresingem. Stačí vyrovnat na stůl
odmrzne a získá tak vyšší lesk. Mísu položíme
misky s omáčkami, majonézami různých chutí,
na podložku, která zachytí vodu, která se
saláty, syrovou i pečenou zeleninou. Krásně
časem začne z mísy uvolňovat. Ledovou
vypadá také něco, u čeho hosté ještě ze tří
nádobu naplníme zmrzlinou. Mísa vydrží na
metrů nepoznají, o co jde. Dlouhé
stole několik hodin, záleží na teplotě místnosti.
různobarevné žížaly vyrovnané ve skleničkách.
Vyndejte ji proto z mrazáku co nejpozději,
Preclíky ani slané tyčinky to nejsou, je to
nejlépe až budou již hosté u vás. Pokud venku
zelené, červené, oranžové a růžové i bílé. Je to
mrzne, můžete použít mísy jako zahradní
precizně na dlouhé tenké hranolky nakrájená
dekoraci.
zelenina: papriky všech barev, okurka, mrkev a
bílá ředkev. Barvy a zvědavost každého
přilákají - a pak obsah skleniček rychle zmizí.
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LIPOVÝ LIKÉR
Lipový květ, 80% líh,
1,25 l vody, 700 g medu
Sbíráme čerstvě
rozkvetlý lipový květ.
Okurkovou láhev
naplníme do poloviny
čerstvě nasbíraným rozkvetlým lipovým květem,

22.
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dolijeme až k hrdlu čistým lihem a necháme
vyluhovat na slunném teplém místě 2 týdny.
Poté výluh přecedíme. Na 1 l výluhu přidáváme
700 g medového roztoku. Lipový likér necháme
ještě několik týdnů uležet. Je výborný při
nachlazení a proti kašli.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

Nepeta cataria - ŠANTA KOČIČÍ - Kocúrnik obyčajný

Vytrvalá, 30 až 100 cm vysoká bylina.
Lodyha přímá, 4hranná, jemně a hustě
chlupatá, v horní polovině větvená. Listy
řapíkaté, trojúhelníkovité až vejčité, na
okraji vroubkovaně pilovité, na bázi uťaté
až srdčité, na obou stranách hustě pýřité a
s přisedlými siličnými žlázkami. Květy v
koncových, nejčastěji 3 až 4 cm dlouhých
lichoklasech, krátce stopkaté, bílé až
nažloutlé, někdy namodralé nebo
nafialovělé, na středním laloku dolního

pysky s drobnými červenofialovými
tečkami, horní korunní pysk 2laločný, dolní
korunní pysk 3laločný s prostředním
lalokem mističkovitě prohnutým a na okraji
zubatým, tyčinky i čnělka mírně vyčnívají z
korunní trubky, prašníky i blizna fialové,
listeny podobné listům. Kvete v VII až IX.
Stanoviště: Rumiště, podél cest, břehy
potoků, okolí lidských sídel a na jiných
ruderálních stanovištích, na půdách
suchých a výživných, stanoviště teplé.
Sbírá se kvetoucí nať, nejlépe v době
rozkvětu, tj. na počátku léta.
Droga obsahuje silice s karvakrolem,
alkohol nepetol, thymol, pulegon,
třísloviny, hořčiny, vitamin C a jiné látky.
Užívá se při bronchitidě a nachlazení
(působí potopudně a snižuje tělesnou
teplotu), zlepšuje trávení, tlumí průjmy,
snižuje krevní tlak a celkově uklidňuje,
takže ji lze použít např. při různých typech
orgánových neuróz nebo jako sedativum
pro děti, neboť její působení je poměrně
mírné. Zevně ve formě kašovitého obkladu
se užívá na léčbu podlitin jako náhražka
kostivalu. Obecně jsou její účinky velmi
podobné účinkům meduňky, snad i
poněkud silnější.
Podává se nejčastěji ve formě nálevu (2
polévkové lžíce drogy se luhují 15 až 20
minut v 0,25 l vody).
Odpuzuje šváby, myši a krysy. Naopak její
vůně velmi přitahuje kočky, proto ten
název. Na některé kočky dokonce působí
opojně, očichávají ji, žvýkají, skotačí, válí
se po zemi... také se výtažkem z této
rostliny napouští některé kočičí hračky,
škrabadla a pod.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA
RECEPTY BABIČKY KOUDELKOVÉ
V roce 1925 přišla do Loužnice neobyčejná žena, laskavá, hodná a hlavně skvělá kuchařka,
která vařila v Kroměříži na zámku biskupům. Tou ženou byla paní Terezie Koudelková a byla to babička mojí
babičky. Zůstala v Loužnici již do konce svého života, přinesla a pěstovala zde plodiny, které v tomto horském
prostředí nebyly obvyklé, a učila vařit celé ženské pokolení v naší rodině, i když ne již osobně, ale předávají se její
rady a recepty u nás z matky na dceru. Její slavná věta byla: „když víš jak to chutná, tak to uvaříš!“.
(Jana Matěásková)
ZELENINOVÁ POLÉVKA
Menší kousek mrkve, celeru, petržele, brukve, kapusty a zelí pokrájíme na tenké nudličky,
přidáme květák, zelený hrášek, čerstvé nebo sušené houby, brambory neb rýži a vše
uvaříme do měkka. Osolíme, přidáme cibulkovou jíšku, a když se již polévka dobře
povařila, přidáme pepř a majoránku.
RAJSKÁ OMÁČKA
Usmažíme 2 cibule, přidáme 4-5 rajských jablíček, několik zrnek pepře, nového koření a v celku
skořici, kousek citronové kůry, vše dusíme pod pokličkou, až vyprahne šťáva, zasypeme 3 lžícemi
mouky a necháme vyprahnout, rozředíme vodou, přidáme sůl, trošku octa a 8 – 10 kostek cukru.
PAŠTIKA Z HUSÍCH JATER
Játra prolisujeme (v dnešní době rozmixujeme), přidáme do nich trochu prosáté housky
(strouhanky), několik rozšlehaných vajec 2 -4, prolisovanou na slanině osmaženou cibuli, trochu
bílého vína, sůl, koření (pepř, nové koření, bobkový list). Dobře promícháme, nalijeme do hodně
vymaštěné nádoby nebo slaninou na tenké plátky vyložené. Nádobu dobře uzavřeme a dáme do
vody na 1 ½ hodiny vařit. Vyklopí se až zcela studená.
ŠÁTEČKOVÉ KOLÁČE
Na koláče se připraví 450 g výběrové mouky, 30 g kvasnic, 50 g cukru, 3 dl mléka, 2 žloutky, 50
g másla, sůl, citrónová kůra. Připraví se kynuté těsto a nechá se přikryté vykynout. Z 200 g
másla a 50 g mouky se připraví tukový balíček, utvoří se plochý čtverec 10-15 mm silný a nechá
se v chladu částečně ztuhnout. Vykynuté těsto se vyklopí na pomoučený vál, krátce propracuje
a rozválí do tvaru čtverce s protáhlejšími rohy. Do středu čtverce se položí připravené zchladlé
máslo propracované s moukou, cípy těsta se přeloží - zabalí a celé těsto se rozválí do
podlouhlého širšího pásu. Rozválené těsto se přeloží v 1/3 a zbylá třetina se přeloží navrch.
Postup se opakuje po kratším odpočinutí těsta ještě jednou. Při rozválení se nesmí porušit
vrstvení těsta s máslem. Nakonec se těsto rozválí do slabšího plátu, který se nakrájí na čtverce,
do jejichž středu se dá náplň (nejlepší je tvarohová). Cípy koláčů se křížem spojí tak, aby náplň bylo vidět ve
všech čtyřech vzniklých cípech; pokládají se na tukem potřený plech a nechají trochu vykynout. Potom se potřou
rozmíchaným vejcem a rychleji upečou v předem vyhřáté troubě. Upečené se po mírném vychladnutí sejmou z
plechu a pocukrují.
Babiččiny rady:




Zašedlé spáry mezi dlaždicemi nebo kachličkami snadno vyčistíme pomocí staršího kartáčku na zuby
a prášku do pečiva rozmíchaného v troše vody. Naneseme, necháme chvíli působit a omyjeme.
Když před tepelnou úpravou pokapeme vepřové kotlety trochou citronové šťávy, bude maso
šťavnatější.
Při potírání kuřete pivem během pečení bude kuře pěkně křupavé.

Babička také prý říkávala: „sucho bídu nenadělá“, dlouho jsem to moc
nechápala, obzvláště když nám ve studnách docházela voda, ale letošní léto jí
dalo za pravdu.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

něco dodat, ať zvedne ruku. Liška zvedne ruku a
povádá: "Přišel medvěd, vysral se utřel si se mnou
zadek a prohodil mě dveřma. " Zvířátka na to: "No,
medvěd, ten už nás pěkně štve. Co se dá dělat,
snad toho nechá." Přijdou ke kadibudce třetí den ta
je celá rozbitá. Opět svolají poradu, kdo k tomu
může něco dodat, ať zvedne ruku. Přihlásí se ježek:
"Já bych k tomu něco měl."

Povídá takhle kočka praseti: "Já vím, co z tebe
bude, až vyrosteš!" "Jo? Tys četla můj horoskop?"
"Ne, kuchařku!"

Když přišli starý a mladý zajíc domů na oběd,
mamka zaječice se hrozně naštvala, protože mladý
byl počuraný a starý podělaný. Vysvětlení starého:
"Potkal jsem v lese medvěda, objal jsem ho a tak
silně zmáčknul, že mě celého podělal…“ Vysvětlení
mladého: "Kdybys viděla, jak si medvěd s taťkou
vytřel zadek, taky by ses smíchy počurala..."

Turista zabloudí v horách a najednou uvidí baču jak
nese jehně a ten turista se ho ptá
"Dobrý den nevíte jak se dostanu k nejbližší
vesnici?" a bača odpovídá "Mno tak mi tady podržte
to jehně" turista mu ho podrží bača rozmáchne ruce
a řekne "nevím".

Opilý zajíc vyleze na stůl a vykřikuje: "Kdo se chce
se mnou prát?" Medvěd: "Já!" Zajíc: "Kdo se chce
prát se mnou a medvědem?"
Dáma ve středním věku si kupovala papouška.
Jednoho si vyhlédla a povídá mu:"Tak co, ty malej
hlupáčku, umíš mluvit?" A papoušek odpověděl:"A
co ty, stará čarodějnice, umíš lítat?"
Je rodinka želv na zmrzlině a schyluje se k dešti.
Táta želvák pošle synka pro deštníky. Syn se nevrací
den, dva dny, tři dny - čtvrtý den táta povídá: "Když
tak dlouho nejde, tak mu tu zmrzku sníme." A ode
dveří se ozve: "Tak to ne,nebo nikam nejdu!"
Přijde kačena do baru a chce si objednat: "Máš
pivo?". Barman odpoví: "Kačenám nenalívám,
vypadni!" Kačena odejde, ale druhý den se vrátí a
zase chce pivo. Barman: "Říkal jsem ti, že kačeny
neobsluhujem, vypal!" Kačena odejde a když přijde
další den a chce znovu pivo, barman jí už vyhrožuje:
"Jestli tady přijdeš ještě jednou, zastřelím tě!"
Kačena přijde i čtvrtý den a zeptá se barmana: "Máš
pušku?" Barman odpoví: "Ne!" A kačena: "Tak v
tom případě: můžu dostat pivo?"
Zvířátka v lese si udělají demokracii a postaví si
kadibudku. První den přijdou ke kadibudce a
kadibudka má vymlácené okno. Všichni svolají
velkou lesní poradu, při které se ozve: "Kdo k tomu
může něco dodat, ať zvedne ruku. Zajíc zvedne
ruku a povádá: "Já bych k tomu něco měl. Přišel
medvěd, vysral se, utřel si se mnou zadek a
prohodil mě oknem." Na to zvířátka v radě odpoví:
"No jo, medvěd, to je samotář a je moc drsnej, na
toho nemáme. Uvidíme, snad toho nechá. Druhý
den přijdou ke kadibudce a ta má vymlácené dveře.
Opět svolají poradu a vyhlásí, že kdo k tomu může

"Táto, co to znamená ´vytočit´?" "No, já ti to
ukážu. "Tatík zvedne telefon, vytočí náhodně
zvolené číslo, zvedne to nějaká paní. "Dobrý den. Je
tam Karel?" "Tady žádnej Karel nebydlí." "Ó,pardon,
to jsem asi vytočil špatné číslo." O tři minuty později
vytočí tatík totéž číslo: "Dobrý den. Už se, prosím
vás, Karel vrátil?""Ne! Povídám vám, že tady žádnej
Karel nebydlí!" "Ááá, pardon,omyl." O tři minuty
později, totéž číslo: "Prosím vás, až se Karel
vrátí,mohla byste mu vyřídit, že jsem volal?"
"Povídám vám, že tady žádnej Karel nikdy nebydlel,
nebydlí, a nikdy ani nebude bydlet!Ano?"Tak
promiňte, že jsem obtěžoval !" "Jo! A už mi dejte
sakra pokoj!" Synek to pozoruje s velkým zájmem ...
"Hele, táto, a víš, co to je dotočit´?" "To nevím,"
připustí táta. "Tak koukej," řekne synek a vytočí
totéž číslo: "Ahoj, tady Karel, nemám tam nějaký
vzkazy?"
Povídají si dva kolegové: "Hele, víš že v cirkusu
vystupuje úplně nahá slečna na koni?" "No tak tam
se musím jít podívat," odpoví ten druhý, "koně jsem
už strašně dlouho neviděl."
Dědeček si zavolá vnuka a říká: "když mi doneseš
nenápadně jednu tu modrou pilulku co má tatínek v
nočním stolku, tak zítra u snídaně najdeš pod
talířkem stokorunu". Vnuk udělal co dědeček chtěl a
těšil se na snídani. Ráno u snídaně se vnuk
opatrně podíval pod talířek a byla tam tisícovka.
Naklonil se k dědečkovi a pošeptal mu: "dědo, ale
říkal jsi stovku a je tam tisícovka". "Já vím" řekl
dědeček " těch devět stovek je od babičky".

MOUDRÁ VĚTA

Bez placení neznamená zadarmo, ale na dluh.
Toužíte po změně? Změňte se!
Alexi Adrejev
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 51. 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: 14.
„Na Vršku“

„U Šídů“

– později
Jest to malý dřevěný domek, vystavěný na stráni, těsně nad cestou nad „Táborkem“. Tento domek stával
původně na zcela jiném místě, to dokazuje nejen sled prvního číslování domů v roce 1771. Domek stával pod
Loužnicí blíže k „Huńáči“
ROK MAJITELÉ
ještě za domem čp. 15 („U
Josef Šída
Šukalů). To, že tomu tak
bylo, přetrvalo v povědomí
1774 Josef Šída
obyvatel ještě ve 20. století.
Franc Šída
Jiří Hujer z Loužnice čp. 53
1831 Franc Šída
zachytil vyprávění starého
Vágnera (bývalý starosta
1849 Jan Šída
Loužnice čp. 20). Ten
1898 Anna Šídová
vyprávěl o toto domku, že
stával nad
2009 Ing. Vladimír Meduna a
„Smradlišťatama“ nad
Ing. Helena Medunová
Huňáčem a bydleli v něm
lidé, kteří kradli ve statku u
„Vondrů“. Domek ten pak
přestěhovali na nové
místo vedle domu čp. 24 a
čp. 41. Huńáč je lom pod
Loužnicí (2009 - Livia) a
„Smradlišťata“ byla u
tohoto lomu, kde vyvěral
pramen, jež zapáchal po
sirovodíku a ze kterého
rád brával vodu pověstný
světák „Rumun“ – Petr
Liška čp.13. (ze starých knih
a vyprávění od Jaroslava
Hrácha)

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

16

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 27 /2009

22.
července
2009

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, či pokud nemáte možnost se dostat do Loužnice, ráda knihu zašlu poštou na
dobírku.
Jana
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