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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
28. / 2009
pro týden
26. 7. – 5. 8. 2009

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a
okolí

Z DOMOVA
OMLOUVÁME SE,
ALE Z TECHNICKÝCH
DŮVODŮ

Ve dnech 23.7.2009
– 2.8.2009

V hospůdce Na
Záduší

NEVAŘÍME

Z DŮVODU
HASIČSKÉHO VÝLETU
JE V MÍSTNÍM
OBCHODĚ U MARCELA
POHLA
Otevřeno ve čtvrtek 30.7.
do 11.45 hodin a v pátek a
sobotu je ZAVŘENO

POZOR!
NEPŮJDE ELEKTŘINA
DNE 7.8.2009

Od 7.00 hodin do 18.00 hodin
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ŘÁDĚNÍ VICHŘICE V LOUŽNICI
Ve čtvrtek 23.7.2009 bylo celý den dusno k padnutí, vlhký vzduch,
vysoké teploty a sluníčko pod mrakem, ale to ještě nikoho nenapadlo,
co se odehraje kolem šesté hodiny večerní. Z ničeho nic, bez varování
se přihnala bouře, vichřice, během několika minut bylo nebe zelené a
pak byla tma téměř jako v noci, proudy vody se valily jen krátce, ale
s velkou intenzitou. Najednou si každý uvědomil, jak je příroda mocná.
Naštěstí v naší obci spadlo „jen“ několik stromů, ale okolní obce na tom
byli hůře. Od 22.30 hodin ve čtvrtek do pátečního dopoledne nešla v Loužnici elektřina, v okolních vesnicích i
déle. Na řádění přírodního živlu se slzami v očích hleděli zásadští fotbalisté. Vítr jim serval z klubovny necelé dva
měsíce starou střechu, včetně krytiny a poškodil i trámy. „Škoda bude podle odhadu čtvrt milionu korun,“
informoval Miroslav Princ předseda TJ Sokol Zásada. Následky čtvrteční vichřice odstraňovali hasiči i dobrovolníci
hned od pátečního rozednění. Dobrovolní hasiči z Hutě odstraňovali spadlé stromy z komunikace mezi obcemi
Zásada a Plavy na Jablonecku. Ve Spálově spadly dva vzrostlé stromy na rodinný dům. K pomoci byli vysláni
profesionální hasiči ze Semil.
Meteorologové varují, že tento způsob počasí bude nyní již běžný, a tak by se všichni měli na to připravit. Nechat
zkontrolovat střechy a hlavně vyřezat přerostlé náletové stromy, které ohrožují domy a komunikace.

popadané stromy u Špidlenů

rozházený materiál a poničená úroda cibule

Spadlé stromy u „Kruhovky“ a nad Loužnicí (směr Držkov)
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LÉTO JE VE ZNAMENÍ VÝLETŮ A CESTOVÁNÍ:

EXPEDICE OTAVA – LYMPHA 2009
Ve čtvrtek 23.7.2009 vyrazila z naší obce speciální expedice – LYMPHA
2009. Tato expedice měla 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. Nyní je rájem
vodáků a tak i naši Loužničtí vodáci se rozhodli prozkoumat a zdolat tuto
řeku. V neděli přijeli všichni domů, spokojení, unavení, ale šťastní, že
tuhle řeku zvládli. Ahoj

NÁVŠTĚVA SPŘÁTELENÉ VESNICE – MEZOUŇ U RUDNÉ u Prahy
Zase po roce vyráží několik našich občanů do Mezouně u Rudné u Prahy. Sejdeme se zde s místními rodáky a
navštívíme klub u Mezka (kde také pořádají zeliádu) a kapličku u Tří habrů, která je
po velké rekonstrukci a stala se cílem velké spousty poutníků a v sobotu 13. Června
2009 byla kaplička sv. Antonína U tří habrů požehnána.
A proč zrovna Mezouň? Nejenom, že z této obce pocházel pan JUDr. Miroslav Hrubý
a celá jeho rodina, ale proto, že většina Loužničáků tuto obec navštívila v rámci letní
dovolené v čase komunismu a vzpomínají na tyto dovolené s láskou a tento kraj je i
několika našim spoluobčanům souzený, vzali si z okolí Berouna a Loděnic svoje
životní partnery (Jiří Plecháček či Naďa Linková).
HASIČSKÝ VÝLET PRO DĚTI
Ve čtvrtek 30.7.2009 ve 12 hodin se sejdou naši Loužničtí hasiči s dětmi –
mladými hasiči, a pojedou na již tradiční výlet. Tento výlet je již u dětí
velice oblíben, jelikož hasiči vždy dětem připraví velice zajímavý program.
Letošní léto je naplánován výlet do Českého Ráje do rekreačního
střediska Březka, odkud jsou ideální výlety do Jičína, Jinolic, zámek
Humprecht a jiné pamětihodnosti a zajímavosti v Českém Ráji.
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Ve středu 22. 7. 2009 se manželům Černým narodila dcera
VANESKA.
Vaneska vážila 3,50kg a měřila 50 cm

Šťastným rodičům gratulujeme
a malou Vanesku vítáme na světě!

Dne 31.7.2009 v 11 hodin
si řeknou své Ano

Daniel Bém a Vendula Švecová
na radnici v Železném Brodě

Novomanželům z celého srdce gratulujeme! A přejeme klidnou a spokojenou jízdu životem.
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POZOR PŘI STANOVÁNÍ
– při kempování, či jen tak
stanování si dávejte pozor
na svoje věci. Neznamená to,
že když jsme v přírodě a kolem nás není nic jen
stromy a lesní zvěř, že nemůžeme být okradeni.
Něco podobného se stalo při stanování u řeky Labe
poblíž Roudnice nad Labem byl během víkendu
okraden 52letý muž. Lapka využil nočních hodin a
odcizil z jízdního kola před stanem dvě tašky, ve
kterých se nacházela videokamera, spací pytel,
sportovní ošacení, brýle, šperky, osobní doklady a
další věci poškozeného. Poškozený muž tak přišel
během noci o více jak 30 tisíc korun. Roudničtí
policisté případ šetří pro podezření z trestného činu
Krádež a Neoprávněné držení platební karty. Trochu
drahá dovolená, nemyslíte?
BEZ PŘILBY NEJEZDĚTE!!! - V souvislosti s
prázdninami policisté upozorňují rodiče na povinné
vybavení dítěte do 18 let cyklistickou přilbou.
Cyklistická přilba není
módním doplňkem, ale
povinnou součástí
vybavení cyklisty. Sice
dítě neochrání před
pádem, ale výrazně
omezí možnosti vážného
poranění hlavy následkem pádu. Při něm totiž
helma ztlumí sílu nárazu a rozloží úder. Pokud dítě
jednou spadne z kola a helma projde nárazem, měla
by se vyměnit za novou a to i když vypadá v
pořádku. Rodiče by měli nyní v době prázdnin
dohlídnout na to, aby jejich dítě helmu skutečně
používalo. Ze zákona totiž mají děti do věku 18 let
povinnost helmu nosit. Rozumní dospělí cyklisté si
ji pořídí též. A jak helmu nosit? Helma musí dobře
držet a má být posazena dostatečně do čela. Pod
krkem musí být zapnutá, aby při brzděni nespadla z
hlavy. Kromě helmy jsou pro děti vhodné i rukavice,
jednak zabrání vzniku mozolů a jednak chrání dlaně
a klouby při pádu. Oblečení by mělo být výrazné s
reflexními a fluorescenčními bezpečnostními prvky a
k tomu správně vybavené kolo. A takto dobře
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vybavený dětský cyklista může na silnici, ale jen je-li
mu 10 let a více. Jinak musí v doprovodu starší
osoby 15 let. A varování…. CYKLISTA BEZ PŘILBY
MÁ 19x VYŠŠÍ RIZIKO, ŽE ZEMŘE.
V letošním roce došlo v Severočeském kraji k 81
dopravním nehodám za účasti cyklisty. Čtyři cyklisté
střet nepřežili.
POZOR NA HORKO A DUSNO!!!
V horkých dnech by lidé neměli zapomínat ani na
domácí zvířata a umožnit jim přístup k čerstvé vodě.
Chovná zvířata navíc potřebují i přístřešek, pod
kterým se mohou schovat
před přímým sluncem. Při
přehřátí musí zvíře
okamžitě do stínu a dostat
vodu k pití. Volně žijící
zvířata si dovedou najít
stinné místo, zvířata
chovaná v zajetí jsou
odkázána na podmínky, které jim připraví člověk.
Kočky, psi a ptáci trpí zejména v bytech, které mají
okna směrována na západ. Je třeba dbát na to, aby
měla zvířata vždy dostatek vody v misce a klece s
ptáky aby nebyly umístěny na přímém slunci.
Cestování se psy, kočkami či fretkami je dobré
nechat na časné ranní hodiny nebo naopak pozdě
večer. Při delší cestě je dobré zastavit a nechat zvíře
napít a proběhnout, ovšem jedině na vodítku. Při
přehřátí umístěte zvíře na stinném místě, chlaďte
mu tlapky a samozřejmě mu poskytněte čerstvou
vodu k pití.
Ochránci přírody pak doporučují zahrádkářům, aby
umožnili i divokým živočichům přístup k vodě. Nesmí
to ale být pro ježky, ptáky či jiná zvířata na
zahradách nebezpečné. Neměli by jim nechávat
vodu ve kbelících. Hrozí, že do nich ptáci spadnou a
utopí se.
Nebezpečné jsou také
sudy pod
okapy či jezírka a
bazény s kolmými břehy.
V takovém případě je
dobré nechat na vodní
hladině plout kus prkna.

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

Zdravíme všechny příznivce
burz v Držkově
Všechny burzy se konají
od 7 hodin.
2. Srpna 2009

CO MŮŽEŠ PRODAT
NEZAHAZUJ,CO JSI ZAHODIL U
NÁS KOUPÍŠ.
TANVALD- Rekonstrukce cyklotrasy Tanvald Smržovka dokončena. Dne 15.7.2009 byla
dokončena rekonstrukce cyklotrasy 3025 v
úseku Tanvald - Smržovka. Z místní
komunikace byly odstraněny dopravní značky
zákaz vjezdu a komunikace byla zprovozněna.

HARRACHOV – KRKONOŠE- Na túru lze
vyjet i na vozíku. Túra v Krkonoších nemusí být
jen výsadou pěších turistů. Krásy našich
nejvyšších hor mohou na řadě míst obdivovat
také vozíčkáři. Dobře přístupné trasy vhodné
pro lidi na vozíku nabízejí například Harrachov,
Špindlerův Mlýn, Janské Lázně nebo Pec pod

Sněžkou. Ale vozíčkáři mohou po domluvě se
správci národního parku vyrazit prakticky
kamkoli. Záleží jen na nich, na jak náročnou
vyjížďku se cítí. „Historicky první horská trasa v
Krkonoších upravená i pro vozíčkáře vede
údolím Bílého Labe. Je na ní několik
odpočinkových míst se speciálním vybavením
pro hendikepované návštěvníky na invalidních
vozících,“ informoval vedoucí terénní služby
Krkonošského národního parku Jaromír Gebas.
Nástupní místo vycházkové trasy najdou
zájemci u horské silnice na Špindlerovu boudu.
U odbočky k Dívčí lávce stačí jen zahnout
doprava do údolí Bílého Labe. Přibližně 2,5
kilometru dlouhá trasa směrem k Boudě u
Bílého Labe má poměrně dlouhé a táhlé
stoupání, které však nepřesahuje 5 promile,
takže asfaltová komunikace umožňuje relativně
klidný pohyb na elektrickém i klasickém
vozíku.„Vozíčkář
i mohou
vyzkoušet i
vycházkovou
trasu do
Labského dolu, i
když ta pro ně
přímo určena
není. V
Harrachově je
pro vozíčkáře
vhodná cesta
kolem Mumlavy až k Mumlavskému vodopádu.
Správci parku rovněž umožňují vozíčkářům,
aby se bez problémů dostali na výchozí místa
zamýšlených túr.
JABLONEC N. N.TANVALD Rozsáhlá oprava
silnice I/14 mezi
Jabloncem a
Tanvaldem je
nezbytná.
Pětice semaforů
řídících dopravu na opravovaném úseku silnice
I/14 mezi Jabloncem a Tanvaldem je pro
spoustu řidičů natolik odrazující, že hledají jiné
trasy. Jako vhodnou zkratku si vybírají úzkou
místní komunikaci vedoucí od Jabloneckých
Pasek k lučanské restauraci Fatra. S tím má
být ale konec. „Jde o velmi úzkou místní
komunikaci, která není na tak enormní zátěž
stavěná. Když se tu potkají dvě protijedoucí
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auta, musejí se složitě vyhýbat, což už se
podepsalo na zničení krajnic,“ konstatoval
Ladislav Pivrnec. Po instalaci zákazových
značek by si měli místní od dopravní zátěže
konečně oddechnout. Město si to chce pojistit i
ve spolupráci s Policií Českém republiky.
Úsek chtějí označit jak obytnou zónu
Právě v polovině září by měly být stavební
práce v úseku lučanského lesa dokončeny.
„Zákazy vjezdu s výjimkou dopravní obsluhy
zmizí a do budoucna se uvažuje o tom, že by
byl inkriminovaný úsek označen jako obytná
zóna,“ podotkl starosta Lučan Ladislav Pivrnec.
Silnici I/14 mezi Jabloncem a Tanvaldem
opravuje Ředitelství silnic a dálnic už třetím
rokem, vždy v době od jara do podzimu.
Kompletně má být rekonstrukce celého úseku
hotová v říjnu příštího roku.

MALÁ SKÁLA – BENÁTSKÁ NOC- Největší
hudební festival severních Čech odstartoval již
ve čtvrtek na Malé Skále. Sedmnáctý ročník
Benátské noci neovlivnila ekonomická krize, ani
čtvrteční bouře, která se prohnala areálem na
Malé Skále. Škody organizátoři rychle odstranili
a dočkali se zhruba šestnácti tisícové
návštěvnosti. Hudební festival trval do neděle.
Letošní Benátská noc byla ve znamení
"bahenních koupelí". Déšť, který se střídal se
slunečným počasím, vytvořil na ploše pod pódii
velké kaluže a bahenní plochy, které se
pořadatelé jen s částečným úspěchem snažili
zakrýt balíky slámy. Takže pokud jste jenom
procházeli kolem, měli jste možnost potkávat
davy lidí s nohama obalenýma bahnem. Někdo
to vyřešil chytře a přinesl si gumáky a dokonce
se našli i tací, kteří byli na boso.
Vrcholem sobotního programu byly pro dvacet
tisíc návštěvníků v areálu na Jablonecku
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koncerty skupin Chinaski a Guano Apes.
Německá skupina Guano Apes, jejíž koncert je
organizátory označován za největší událost
17.ročníku festivalu.
Neděli celý festival zakončily kapely Skyline,
IMT Smile, Mňága a Žďorp, Support Lesbiens a
No Name. Poté nastoupily uklízecí čety a
pustily se do namáhavé práce, aby Malou skálu
osvobodily od spousty odpadků, bahna a
udělaly z ní zase malebnou vesničku podél
Jizery.

PLAVY - Obec Plavy získala od Evropské unie
dotaci na opravu zchátralého mostu, kudy
vede silnice do úpravny a barevny textilu, kde
pracuje 70 lidí. „Kdyby se s mostem přes řeku
Kamenici nic nedělalo, nemohla by přes něj za
několik let jezdit těžká nákladní auta a továrna
by zůstala odříznutá od okolního světa. Vedou
k ní již pouze dvě úzké cesty pro pěší,“ řekla
plavská starostka Věra Mužíčková. „Oprava
mostu je naší existenční záležitostí. Barevna a
úpravna textilu je v obci jedním ze dvou
velkých zaměstnavatelů. A na Tanvaldsku, kde
Plavy leží, skončily v minulých deseti letech
téměř všechny textilky a další velké továrny.“
Továrna v Plavech - Mlýnskách patří firmě
Seba T a jezdí do ní vozidla s textilem a s
dalším materiálem - mimo jiné s mazutem pro
kotelnu. „Peníze z Evropské unie jsme dostali z
programu na rozvoj venkova. Oprava mostu si
vyžádá celkem 3,7 milionů korun. Dotace z
unie je více než 3,1 milionu korun, téměř 280
tisíc korun obdržíme od státu a zbylé peníze
půjdou z našeho rozpočtu,“ uvedla Mužíčková.
Oprava začne na jaře příštího roku, práce
skončí na podzim 2010.
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KULTURA
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.
SANTY Y SU MARABÚ (KUBA / ČR)
30.7.2009 od 17:00 - Soubor srovnatelný
kvalitou interpretace a plností zvuku s velkými
latinskoamerickými kapelami. Eurocentrum
Jablonec nad Nisou
JABLONECKÁ KOLOBĚŽKA
2.8.2009 od 9:00 - 4.závod českého poháru v
koloběhu - Rollo liga 2009 - mužů, žen, juniorů
a příchozích. Závod pro děti startuje v 11hod.
Přihlášky: richard.jisl@kidokai.cz nebo tel: 605
263 477. Sportovní areál Břízky Jablonec nad
Nisou
IVO KAHÁNEK – KLAVÍR
4.8.2009 od 19:00 - Kostel sv. Anny Kostelní
ulice - Jablonec nad Nisou
TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
2009/10

16.07.2009 - Opakovaně vyzýváme všechny
zájemce o Taneční kurz pro začátečníky 2009 /
10, aby se hlásili na Turistickém informačním
středisku v Železném Brodě nejpozději do 31.
srpna 2009. Taneční kurz v případě
dostatečného počtu zájemců bude zahájen v
měsíci říjnu nebo listopadu 2009. Kontakty, na
kterých se můžete přihlásit: Turistické
informační středisko Železný Brod, tel.č.: 484
353 333, e-mail: info@zelbrod.cz
ABBA REVIVAL
Místo konání: Valdštejnská lodžie, Sedličky,
Jičín, 31.7.2009 od 19:30 do 21:00 hodin
DNY SVATÉ MARKÉTY
Zřícenina hradu Rotštejn, Mírová pod
Kozákovem, 511 01, 13.7.2009 až 9.8.2009
Gastronomie - tradiční kuchyně
Výstavy, výtvarná dílna, výklad o obilí od
zrníčka až po mouku, pečení chleba,
hospodaření, tajemství chlebového kvásku.
ZAHRAJEM SI NA VOJÁKY
Přírodní areál Šťastná země 1.8.2009
Historické akce - stará technika
Nejen pro kluky, ale také pro holčičky máme
připravené "vypečené" soutěže a možná také
něco z vojenské techniky.
JOSEF JÍRA - OBRAZY
Boučkův statek, Malá Skála
30.5.2009 až 11.9.2009 - Výstava prací Josefa
Jíry u příležitosti jeho nedožitých osmdesátin.

TURNOV
Muzeum Českého ráje získalo z pozůstalosti
manželů Scheybalových výjimečnou
kulturněhistorickou sbírku, jejíž hodnotu znalci
odhadli na dvacet osm milionů korun. „Její
součástí jsou knihy, staré tisky, kresby či
plakáty, celkem sedmdesát až osmdesát tisíc
exponátů,“ řekla ředitelka muzea Vladimíra
Jakouběová.
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ČERNÁ KRONIKA

JABLONEC NAD NISOU - Ve středu 22. července
ráno krátce před šestou hodinou devětadvacetiletý
muž vnikl po překonání zámku dveří do vozidla zn.
Mercedes Benz Sprinter, které v té době bylo
zaparkované na komunikaci v ulici Řetízková v
Jablonci nad Nisou. Z vozidla následně odcizil dvoje
dioptrické brýle, autokosmetiku, sladkosti, kávu,
kapesní kalkulačku, kapesní nůž, basebalovou čepici
a pouzdro na mobil - vše v celkové hodnotě 3.390,Kč. Při tomto činu byl pachatel ve vozidle přistižen
poškozeným a ještě uvnitř vozidla na něj vytáhl
vyhazovací nůž, kterým proti němu útočil a
vyhrožoval mu, že ho zabije. Při vyhrožování
pachatel proti poškozenému začal nožem šermovat,
při čemž poškozený utrpěl drobné řezné poranění na
předloktí. Poté pachatel z vozu utekl, a když jej
poškozený začal dobíhat opět mu začal pachatel
vyhrožovat zabitím. Poškozený jej z obavy o své
zdraví dále nepronásledoval a vyrozuměl policii.
Policisté vzápětí tohoto pachatele zadrželi v ulici
Plynární a umístili do cely předběžného zadržení. Ve
věci byly zahájeny úkony trestního řízení a pachateli
vyšetřovatel sdělil obvinění ze spáchání trestných
činů krádeže, násilí proti skupině obyvatelů a
jednotlivci a z pokusu trestného činu ublížení na
zdraví. Obviněnému za spáchání uvedených
trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky.
TANVALD - V úterý 21. července ve 14.45 hodin
došlo v Tanvaldě na místní komunikaci mezi
parkovišti supermarketů Penny a Lidl k dopravní
nehodě tím, že řidička s vozidlem zn. Škoda Fabia
při vyjíždění z parkoviště od Penny odbočovala vlevo
směrem k ulici Krkonošská, přičemž přehlédla dvojici
chodců přecházejících vozovku těsně za křižovatkou
a jednoho z nich srazila. Tento chodec se při pádu
lehce zranil. Alkohol policisté u řidičky vyloučili na
místě provedenou dechovou zkouškou. Věc nadále
šetří Skupina dopravních nehod v Jablonci nad
Nisou.
SEMILY -Do skladu v Semilech - Družstevní ulici se
v době od 2.7.2009 do 21.7.2009 vloupal pachatel,
který z objektu odcizil několik kusů litinových krytů
pojistkové skříně. Škoda, kterou pachatel způsobil je
ve výši kolem 24. 600 Kč. Z uvedeného jednání jsou
podezřelí dva muži ze Semilska.
TURNOV - Osobní vozidlo značky Peugeot řídil v
Turnově 18 letý mladík z Jablonecka. Při silniční
kontrole bylo zjištěno, že není držitelem žádného
řidičského oprávnění. Muži bylo sděleno podezření z
trestného činu jízdy bez řidičského oprávnění a

případ bude zpracován ve zkráceném přípravném
řízení trestním.
JABLONEC NAD NISOU - Ve čtvrtek 23. července
v době od 8.15 do 8.25 hodin neznámý pachatel
rozbil skleněnou výplň okna levých předních dveří
vozidla zn. Peugeot 405, které byl v té době
zaparkováno na parkovišti v ulici Nemocniční v
Jablonci nad Nisou. Z vozidla následně pachatel
odcizil osobní doklady poškozeného a doklady k
uvedenému vozidlu. Rozbitím okna způsobil škodu
předběžně ve výši 2.500,- Kč. Pachatel se tímto
skutkem dopustil trestného činu krádeže, za který
mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
JABLONEC NAD NISOU - Ve čtvrtek 23. července
v době od 3 do 3.15 hodin neznámý pachatel
prorazil palivovou nádrž u zaparkovaného
nákladního vozidla zn. Mercedes Penz - Sprinter,
které v té době bylo zaparkované na parkovací ploše
před panelovým domem v ulici Mozartova v Jablonci
nad Nisou. V nádrži vozidla bylo celkem 70 litrů
nafty, které část vytekla na komunikaci. Nezjištěné
množství odcizil následně pachatel, který se tímto
skutkem dopustil trestných činů krádeže a
poškozování cizí věci.
JABLONEC NAD NISOU - Ve středu 22. července
v době od 22.45 do 22.50 hodin dosud neznámý
pachatel odcizil motorové vozidlo zn. Škoda Fabia v
hodnotě 110.000,- Kč, které v té době bylo
zaparkované před domem v ulici Arbesova v
Jablonci nad Nisou. Pachatel se tímto skutkem
dopustil trestného činu neoprávněného užívání cizí
věci, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.
ROKYTNICE NAD JIZEROU - Chalupu v Rokytnici
nad Jizerou si za cíl svých nekalých zájmů vybral
pachatel, který se do objektu v době od 10.6.2009
do 24.7.2009 vloupal.Z chalupy pachatel odcizil
motorovou pilu, staré obrazy a další věci. Hmotná
škoda, která vznikla majiteli z Prahy je ve výši kolem
9 500 Kč.
HARRACHOV - Vozidlo značky Mazda odcizil dne
25.7.2009 v době od 08.00 hodin do 11.00 hodin
pachatel, který se svým jednáním dopustil trestného
činu neoprávněného užívání cizí věci. Poškozeným je
38 letý majitel z Prahy, kterému jednáním pachatele
vznikla škoda ve výši kolem 315 000 Kč. K
uvedenému došlo v Harrachově.
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PONDĚLÍ 27.7.

ÚTERÝ 28.7.

23 °C/10 °C

22 °C/14 °C

POČASÍ

SOBOTA 1.8.

24 °C/10 °C

NEDĚLE 2.8.

25 °C/16 °C

STŘEDA 29.7.

24 °C/11 °C

PONDĚLÍ 3.8.

26 °C/16 °C

ČTVRTEK 30.7.

29 °C/16 °C

ÚTERÝ 4.8.

22 °C/15 °C

PÁTEK 31.7.

23 °C/11 °C

STŘEDA 5.8.

24 °C/15 °C

26.
července
2009

INFO KOUPALIŠTĚ:

Od pondělí se
můžeme opět
těšit na letní
teploty. Od
pondělí začne na
naše území opět
proudit teplý
vzduch a
teploměr se
zastaví poblíž 26
°C. Takto teplé počasí vydrží i v prvním srpnovém týdnu, kdy se k těmto příjemným teplotám přidá jasná až
polojasná obloha. Meteocentrum.cz

teplota VODA:
19 °C
teplota VZDUCH:
26 °C
Koupaliště je krásně čisté.

Pohled na Loužnici z Bratříkova přes Kostřavec (mimochodem, podívejte se, jak nikde nebyly zbytečně veliké
stromy, které by ohrozily dům, či stavení při velkém větru)
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PRANOSTIKA

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.
31.7.
Od svatého Ignaca – leto se obraca.
Srpen
Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Srpen začíná, co červenec končil.

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr
ze strnišť fouká.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen
mučí.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko
hřeje.
4.8.
Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.

Letní zmrzlinový stánek – (Jana Hrubá, Ivo Laurin, Vojta Rajtr, Dáda Rajtrová, Eva Tomšová, Ála Tomšová, Mirka Hrubá)
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KALENDÁRIUM

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







26. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
29. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
30. 7. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
4. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
5. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Anna Slavíková
Miroslav Hrabě
Věra Růžičková
Sára Zerzubová
Martin Daníček

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
• 27.8. 1983 – V Praze Uhříněvsi byla naměřena
•
•
•

•
•
•

nejvyšší teplota v Česku, 40,2 °C.
30.7. 1971 – František Venclovský jako první Čech
přeplaval kanál La Manche za 15 h 26 min.
31.7. 1954 – Byl uskutečněn prvovýstup na druhou
nejvyšší horu světa, K2.
1.8. 1696 – Prokop Diviš, vynálezce hromosvodu († 21. prosince 1765)
1.8. začíná Světový týden kojení
3.8. 1492 – Kryštof Kolumbus vyplul ze Španělska na svoji první výpravu.
4.8. 1306 – Český král Václav III. byl zavražděn v Olomouci, dynastie Přemyslovců
vymřela po meči.

PSÍ KALENDÁŘ:
červenec 2009

Po

Út

St

Čt

Pá

27
Dora

28
Dina

29
Elza

30
Bodie

31
Miky

So

Ne

srpen 2009
Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

1
Endy

2
Tony

3
Lesan

4
Sir

5
Alex

6
Čikina

7
King

8
Bobina

9
Akar

10
Damián

11
Angela

12
Shelia

13
Bena

14
Enny

15
Gerry

16
Faraon

17
Aron

18
Lucky

19
Lisy

20
Aran

21
Mik

22
Azar

23
Bruno

24
Eila

25
Fifi

26
Dafné

27
Egar

28
Mona

29
Betty

30
Bary

31
Bax

12

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 28 /2009

26.
července
2009

LOUŽNICKÉ TRADICE
Senoseč
Bývalo zvykem, že mládenci dívku, která šla poprvé v novém roce na trávu, polévali vodou, prý aby nebyla lenivá.
Sena sečeného koncem května si hospodyně nesmírně vážili a dávaly je dobytku jako lék. Kdo sekal trávu o
Svatodušní svátky, tomu by vypadalo tolik
vlasů, kolik posekal stébel. Utrhl-li
hospodář na svátek svatého Jana Křtitele
(24.6.) tři hrsti trávy ze sousedovy zahrady
nebo louky a poté vešel po kolena do vody
a trávu hodil za sebe, přetáhl tím veškerý
užitek sousedova domu a hospodářství k
sobě.
V Loužnici se sena suší již od nepaměti.
Dříve každý rolník či hospodář pro svůj
dobytek. V těchto dobách bývaly louky
krásně posekané, čisté, meze chránily
drobnou zvěř a nálety neměly šanci vyrůst.
V dobách, komunismu se sekalo a sušilo
pro dobytek do JZD, nebo ti co měli doma
drobné zvířectvo.
V dnešní době již suší jen ten, kdo má
nějaký dobytek, ostatní sekají trávníky
sekačkou, nebo trávu přenechávají
hospodářům.
Ovšem v letošním vlhkém, deštivém létě,
komu se podařilo usušit, může říkat o
štěstí.
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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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------větvičku za různě dlouhé vlasce či nitě navázané
VYROBTE SI POLETUJÍCÍ MOTÝLKY
na korálku.
A ZVONKOHRY NA STROM

Děti ocení, když si
na ně uděláte
chvilku času a s
nenáročnou
výrobou jim trochu
pomůžete.
Větvičku s
navěšenými
motýlky, kteří jsou
tak lehcí, že se
díky proudění
vzduchu neustále
třepotají a jakoby
poletují, si pak
mohou pověsit kamkoliv do domu či ven na
strom.
Kromě šešulek měsíčnice (třepovavé lístečky na
zahradě) budete potřebovat jen papírový karton,
větší dřevěné nebo skleněné korálky, vlasec
nebo nit, nůžky, lepidlo a jakoukoliv větvičku. Z
našich fotografií jistě bez problémů vyčtete tvar
základního tělíčka, ale vaší improvizaci se meze
nekladou. Korálek, který bude tvořit motýlí
hlavičku, může být větší a těžší dřevěný nebo
můžete použít i několik menších skleněných.
Hlavně musí být tělíčko vyvážené, což jednoduše
vyzkoušíte, když tělíčko s korálkem podržíte
zavěšené na vlasci či niti. Pak můžete podle
potřeby vyvážení tělíčka doladit přidáním dalších
korálků. K nalepení křídel, tedy šešulek
měsíčnice, jsme použili transparentní lepidlo na
polystyren, které neleptá a přitom dobře drží, ale
můžete samozřejmě použít i jiné. Když budete
mít pár motýlků hotových, rozvěste je na

Zvonkohra z květináče - Krásna
ozdoba jak zahrádky, tak bytu.
Barvy můžete zvolit, jaké
chcete. A přitom je velmi
jednoduché takovou ozdobu
vytvořit. Stačí jen pár
květináčů, trocha šikovnosti a
máte vyhráno.
Budeme potřebovat: Květináče:
jeden větší a 8 maličkých,
Lýko, Víčko od zavařovací
sklenice, Kamínky, Akrylová
barvy.
Nejdříve si natřeme všechny
květináče požadovanou barvou
a necháme zaschnout. Nyní
přecházíme k fázi svazování.
Takže si vezmeme lýko a nastřiháme 8 provázků
tak, aby byl každý o kousek kratší. Do víčka od
zavařovací sklenice uděláme po obvodu
pravidelně 8 dírek, kterými budeme lýko
protahovat. Vezmeme si malé květináčky a
začneme je postupně přivazovat na lýko tak, že
na konec lýka přiváže kamínek. Tím dosáhneme
toho, že květináček na lýku drží a neproklouzává
otvorem. Nyní květináčky na lýku přivážeme k
víčku tak, aby nám tvořily spirálu. Když už
všechno máme hotové, uděláme
doprostřed víčka dírku. Tou
protáhneme poslední lýko, které
protáhneme dírou velkého
květináče a víčko zasadíme dovnitř.
Nyní už stačí jen zvonkohru zavěsit.
Zvonkohra „co dům dá“.
Podobným způsobem můžeme
navázat do zvonkohry vše, co nás
jen napadne, kousky dřívek (těm
musí tatínek či dědeček vyvrtat
dírku na zavěšení), staré hliníkové
příbory, korálky, mušličky, kamínky, sklíčka,
rozstříhané plechovky od cly apd. Zde se fantazii
meze nekladou.
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN
Višňovka

1/2 kg višní, 0,7 l vodky nebo
třešňovice, malý kousek skořice, 2-3
hřebíčky, 6 jadérek z višní, 1/4
lžičky mletého puškvorce (nemusí
být), kůra z 1/2 citrónu (chemicky
neošetřeného), 1/2 malého
pomeranče i s kůrou (taktéž
chemicky neošetřeného nebo bez
kůry), 200 g cukru, 2 dl vody

26.
července
2009

Omyté višně dáme do širší sklenice a rozmačkáme.
Několik pecek zvlášť roztlučeme a jadérka vrátíme k
višním. Zalijeme vodkou, přidáme koření, kůru z
dobře omytého citrónu, na kolečka nakrájený
pomeranč zbavený jadérek. Dobře uzavřeme a
necháme stát na okně. Po 3-4 týdnech scedíme,
přilijeme vychladlý cukerný sirup (svaříme 200 g
cukru s 2 dl vody), případně přidáme ještě 2 dl vodky.
Dobře protřeseme a nalijeme do lahví s dobrým
uzávěrem. M.D.Rettigová doporučovala višňovku jako
lék na zkažený žaludek.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
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Vytrvalá, lysá, šedozelená nebo do červena
naběhlá bylina vysoká 5 až 15 cm, ostré chuti.
Lodyha plazivá, kořenující, hustě olistěná,
trsnatá. Listy dužnaté, střídavé, vejcovité,
shora zploštělé. Květenství z 2 až 4 vidličnatě
větvených vijanů, na každém 3 až 5 takřka
přisedlých květů. Květy 5četné, korunní lístky
volné, zlatožluté. Kvete v V až VI.
Stanoviště: Suchá výslunná a kamenitá
stanoviště, zdi, náspy, skalní štěrbiny, písčité
řídké trávníky, preferuje půdy suché, mělké,
kamenité a vápnité.
Jedy: Obsahuje piperidinové alkaloidy
semadin, sedridin a jiné, které ve větších
dávkách působí toxicky. Kromě toho je
přítomen rutin, sliz, gumy, pryskyřice, vosky,
sacharidy, vitamín C, vápník a nikotin. Otrava
se projevuje poruchami zažívacího ústrojí,
zvracením, bolestí hlavy, omámením, při styku
rostliny s pokožkou se může objevit zarudnutí
nebo i puchýře. K těžkým otravám však
dochází jen zřídka, neboť toxické látky jsou
obvykle dříve, nežli jsou vstřebány, zvráceny.

Přítomné alkaloidy jsou však podezřelé z
karcinogenního působení.
Léčitelství: Sbírá se nať (Herba sedi acris) a to
v červnu až červenci.
Droga je v současnosti již považována za
zastaralou, tudíž se užívá jen velmi zřídka. V
přiměřených dávkách snižuje krevní tlak a
vyvolává překrvení pokožky. Čerstvá šťáva
nebo nálev má antibiotické a fungicidní účinky,
lze ji tedy použít na špatně se hojící rány či na
kožní plísně. Pomačkaný rozchodník se osvědčil
také při odstraňování kuřích ok, mozolů či
tvrdých otlaků. Vzhledem k obsahu toxických
alkaloidů se nedoporučuje vnitřní užívání
drogy, spíše se tedy droga může uplatnit při
zevním použití ať už ve formě masti, tinktury
nebo čerstvé šťávy. I v tomto případě však
nutno mít na vědomí, že při příliš dlouhém
kontaktu rostliny s pokožkou může dojít k
zánětu kůže a tvorbě puchýřků.
Rozchodník ostrý je oblíbená skalnička, která
se uplatní zejména v místech, kde je třeba
pokrýt větší plochu, neboť jde o rostlinu, která
se rychle rozrůstá. Vyhovuje mu slunné místo
a sušší a dobře propustná půda. Množí se
dělením trsů.
Rozchodník (tučný mužík, Sedum acre) má
tučné válcovité listy a žluté květy; roste po
zdích, na písčinách a mezích. Kvete v červnu a
červenci. Obecný (S. telephium) má květ bílý,
roste v horách a dává příčinu k mnohým
pověrám. Obyvatelé zastrkují kusy rostliny za
trámy, a dle trvání jejího soudí na délku života
svého i na poměry budoucí. Čerstvá nať požitá
způsobí průjem a dávení; listy čerstvé, tlučené
zastavují krvácení z nosu.

15

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 28 /2009

26.
července
2009

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)
GULÁŠOVÁ POLÉVKA
Usmažíme cibuli a na ni vložíme 30-40 dkg drobně pokrájeného hovězího či skopového
masa, dáme sůl, papriku, pepř a pod pokličkou dusíme do měkka, přidáme na kostky
nakrájené brambory a až změknou, přidáme lžíci mouky a když se mouka dobře
vyprahne, rozředíme vodou.

BRAMBORY SE SLANINOU
Na kastrol se dá dost slaniny, nechá se rozpustit a nechá se na ní zrůžovět cibulka, pak se
přidá mouka, okyselí se to hořticí, přidá se sůl a rozetřený česnek. Na konec se přidají na
kostky nakrájené uvařené brambory. Podává se s uzeným nebo hovězím masem.

MÍŠENINKA NA LASTURÁCH
Vepřovou ledvinku, brzlík, mozek (celkem asi 40 dkg) udusíme na kousku másla. Když je
maso měkké, pokrájíme jej na kostky, přidáme kousek uzeného, uvařeného masa, které
rovněž pokrájíme. Mezi tím připravíme jíšku ze 6 dkg másla, dáme kousek cibulky, jíška,
když je ještě bílá, rozředíme jí polévkou z masa a trochou bílého vína. Přidáme pepř a
citronovou šťávu. Směs musí být tak hustá, aby se dala krájet. Pak do ní vložíme pokrájené
maso, trochu sardelového másla. Lastury vymastíme sardelovým máslem, naplníme směsí,
která musí být hodně hustá, posypeme parmazánským neb ementálským sýrem, pokropíme sardelovým máslem a
dáme asi 5 minut do trouby péct, na plech s trochou popela.
DOBOŠOVA DORTA
18 dkg cukru třít se 7 žloutky ½ hodiny, přidat 11 dkg mouky a ze 7 bílků sníh, z toho
udělat 10 -12 slabých plátů (pomazat plech na kola velikosti talíře a pomoučit, másla
použít velice malinko) a v teplé troubě péci, pak rychle sundat.
Nádivka: 5 celých vajíček, 20 dkg cukru na ohni v měděné nádobě šlehat, k tomu
přidat 20 dkg změklé čokolády, kousek vanilky a ta se nechá ve hmotě vařit. Až je to
dosti husté nechat vychladnout. Mezi tím se tře 20 dkg másla až se zpění a do zchladlé masy se vmíchá.
Plásty se potírají touto hmotou a kladou se jeden na druhý, na nejhornější plást se udělá poleva z páleného
cukru. (na to už babička recept nenapsala, zřejmě to bude karamel)
Babiččiny rady:






Skladování mouky se neobejde bez moučných molů. Vyvarujeme se jich rozmístěním bobkových listů
všude tam, kde máme mouku uloženou - do skříněk a regálů.
Ztvrdlou hořčici nemusíme hned vyhazovat. Stačí přidat několik kapek citronu, pomeranče nebo octa a
přimíchat pár kapek oleje.
Aby ředkvičky vydržely déle čerstvé a zachovaly si svou barvu, dáme je do sklenice se studenou vodou
a takto uložíme do ledničky
Vanilku skladujeme nejlépe vcelku zasypanou moučkovým cukrem v uzavřené nádobě. Cukr převezme
vůni vanilky, lusky přitom zůstanou čerstvé a voňavé, připravené k použití.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Baví se liška,vlk a medvěd o zaměstnání. Liška
říká:"Zaměstnali mě v drůbežárně jako
hlídačku,ale druhý den počítali kuřata a tak mě
hned vyhodili." Nato říká vlk:"Mě zaměstnali na
salaši a když po týdnu spočítali ovce tak mě
taky vyhodili". Medvěd se chlubí:"To já už
dělám v cihelně měsíc a je to super". Vlk s
Liškou se diví:v cihelně?Jak to tam vydržíš?"
No jak? Cihly nežeru a Ukrajince nikdo
nepočítá!!"
Policajt: "Pane Mráček, jak to děláte, že si
žijete tak nad poměry a nikde řádně
nepracujete?" Mráček: "No to je jednoduchý,
sázím se s lidma." "No dobře, tak to
vyzkoušejte treba se mnou." "No, vsaďte se,
že vylezu v pátek v 17:00 na sochu sv. Václava
a načurám do prstýnku, kterej budete vy držet
v ruce." Policajt kroutí hlavou: "Není možný. O
deset litrů!" Pátek: Mráček leze nahoru,
pochopitelně se netrefí a když platí prohranou
částku, tak policajt se škodolibým úsměvem
povídá: "No, to jste ale moc nevydělal!" "Ale
jó, já se totiž se všema lidma tady okolo vsadil
o tisícovku, že dnes odpoledne na Václaváku
pochčiju policajta."

Tom jde do lesa a potká u rybníčka žábu, žába
mu říká lidskou řečí: "Tomášku, polib mě."
Tom: "Nee!" Žába prosí: "Tomášku, polib mě a
něco dostaneš." Tomáš žábu políbí a ptá se: "A
co dostanu?" "Ekzém, ekzém!"
"Takže vám utekl slon," zapisuje si policista v
zoo do protokolu. Pak se podívá tázavě na
ředitele: "A má nějaké zvláštní znamení?"
Hlášení kapitána jako obyčejně: "Vážené dámy
a pánové, pěkně vás vítám na palubě našeho
letadla. Náš let probíhá nad Atlantickým
oceánem, ve výšce 10.000 metrů, rychlost je
900 km/h, teplota vzduchu....sakra! Do háje!

Mě šlehne! Ježišmarjáá!" Kapitán se odmlčí,
mrtvolné ticho, pasažéři jsou bledí, panika,
křik... Po delší chvíli se kapitán ohlásí: "Dámy
a pánové, prosím, omluvte mě. Letuška mě
polila kávou." Kdybyste viděli moje nohavice
zepředu. Jeden z pasažérů zakřičí: "Ty hovado!
Kdybys viděl moje nohavice zezadu."

Policajti vyšetřují smrt babky, která se během
Vánoc zadusila rybí kostí. Dědka se ptají:
"Dědo a to jste neviděl, že se babka dusí?"
"Cóó? Já blbě slyším!!!!" "Ptáme se vás, zda
jste neviděl, že se babka dusí?" "Já jsem jen
viděl, že stále otvírá ústa a koulí očima jak
kapr a tak jsem si myslel, že jen zpívá
koledy..."
Přijde zeťák z hospody domů, ve dveřích stojí
nasupená tchýně s koštětem a zeťák se ji ptá:
"Zametáte nebo odlétáte?"
Ptají se lorda, co ulovil v Africe. "Tři tygry, pět
antilop a deset nouplízáků. "???" "Takový ty
černý, zvedá to ruce a křičí: Nou, plííz!"
Rybář chytí zlatou rybku. Rybička povídá:
"Když mě pustíš, splním Ti tři přání". Rybář se
zamyslí a povídá: "Tak dobře. Chtěl bych mít
nádhernou krasavici a tolik peněz, že bych měl
do smrti všechno, na o si vzpomenu." A
najednou vedle něj stojí krasavice, radost
pohledět a tolik peněz, až oči přecházejí.
Rybička povídá: "A co Tvé třetí přání?" Rybář
na to: "Vždyť já už všechno mám, nic
nepotřebuju....víš ty co? Mám na Slovensku
kamaráda, věčně s něčím nespokojeného, splň
mu to, co ráno vysloví jako první, když vstane
z postele." Rybka souhlasí. Druhý den ráno
vstane slovenský kamarád, vyleze před
chalupu, protáhne se a povídá: "Jááááááááj,
sto ko*otou do riti a hrdzavá kotva do
chrbta....!"

MOUDRÁ VĚTA
Proto třeba hubě papat, aby mohla dobře klapat.
Polské přísloví
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 52. 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: 15.

„U NOVÁKŮ“ a „U ŠUKALŮ“
Domek stával pod mezí u silnice pod „Dolení vilou“ – Udatný, Linkovi.
Byl to tak zvaný dvojdům, napůl dřevěný a napůl zděný. Majitelem byl
Jaroslav Morávek, druhá polovina domu měla čp. 47. V tomto domě
bydlela švadlena paní Nováková, ke které chodily skoro všechna
děvčata si nechat šít šaty. Bydlela zde i paní Karolína Morávková, která
byla sestrou Vojtěcha Linky nejstaršího (17.9.1844) – otec zakladatele
firmy „Linson“. Tento domek musel ustoupit výstavbě silnice a byl
zbourán.
ROK

MAJITELÉ

1717

Matěj Kodejš

1717

Jakub Havel

1784

Josef Číla –licitace pro dluhy

1784

Franc Adamička - handl

1795

Josef Kubáček

1795

Matěj Kodejš

1820

Anna Kubáčková

1820

František Linka

1820

Vojtěch Klikorka

1831

Josef Černý

1847

Jáchym Kodejš

1858

Františka Kodejšová

1875

Rodina Morávková

2009

Nestojí

Zvláštním řízením osudu, se stal
tento obraz domu čp.15 a 47., do
rukou pana Jaroslava Hrácha.
Tento obraz visel mezi okny tohoto
starého domu. Po zbourání domu
se obraz dostal z Loužnice do
Prahy a nyní jej panu Hráchovi
prodal pán, který byl až z Příbora
na Novojičínsku. Nyní visí
v Držkově v domě pana Hrácha a v
srpnu jej budete moci vidět na
výstavě obrazů A. Otahala na
Obecním úřadě v Držkově.
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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, či pokud nemáte možnost se dostat do Loužnice, ráda knihu zašlu poštou na
dobírku.
Jana
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Vážení přátelé kultury a sportu v Zásadě!

Ve čtvrtek 23. července 2009 se prohnala Zásadou bouřka doprovázená silným větrem.
Napáchala řadu drobných škod po celé obci, ale především doslova zdevastovala část areálu
zásadného fotbalového hřiště. Vítr odnesl celou střechu nově vybudované
klubovny, včetně krytiny a zastřešené terasy a dopadající střecha poničila
střídačky domácích i hostů. Bouře tak odnesla a spláchla více jak dvouleté úsilí
členů a fandů zásadného fotbalového oddílu. Situace je ještě horší o to, že
zásadský fotbal slaví za 14 dní jako nejstarší klub v jabloneckém okrese 90 let
své existence a právě fotbalový areál má být centrem celých
oslav. My i Vy, kteří víte, kolik sil, času a peněz stálo toto vybudovat, si dovedete představit,
že obnova poničeného areálu bude extrémně složitá jak po časové, tak po finanční stránce a
navíc nemožná v horizontu dvou týdnů. Proto, ať už jste fandy našeho fotbalu, nebo
návštěvníky naší klubovny‐hospůdky a ceníte si většiny kulturních akcí pořádaných skupinou
lidí kolem zásadského fotbalu v posledních letech, nebo jen chcete pomoci, budeme Vám
nesmírně vděčni za jakoukoliv podporu. Už samotné oslavy fotbalu plánované na 7. a 8.
srpna 2009 potřebovaly a potřebují podporu od sponzorů a teď navíc přibyly náklady na nový
krov, novou krytinu, opravu fasády a opravu střídaček, které se vyšplhají do řádů set tisíc
korun, nemluvě o zdemolovaném partystanu, který klub využíval při kulturních akcích. Tyto
náklady není klub fungující z většiny na brigádnické a opravdu minimální sponzorské
podpoře pokrýt v horizontu ani 1 až 2 roků. Obracíme se tedy na Vás s prosbou o jakýkoliv i
minimální finanční příspěvek na obnovu areálu. Vaše dary můžete zasílat na bankovní
účet klubu číslo 171038572/0300 pod variabilním symbolem 2372009 a do
poznámky k transakci nám uveďte Vaše jméno, ať víme, komu můžeme
jmenovitě velmi poděkovat. Příspěvky můžete zasílat samozřejmě i anonymně.
Přispět lze i částkou v hotovosti a to o víkendových večerech v naší
klubovně‐hospůdce. Předem Vám všem děkujeme! Oddíl kopané Sokol Zásada
Více na našich internetových stránkách www.fotbalzasada.cz Informace Vám
rád poskytne i předseda oddílu Mirek Princ na telefonu 606655595
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