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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
29. / 2009
pro týden
5. 8. – 12. 8. 2009

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a
okolí

Z DOMOVA

POZOR!
NEPŮJDE ELEKTŘINA
DNE 7. 8. 2009

Od 7.00 hodin do 18.00 hodin

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se bude konat dne 7. srpna 2009 od 19.00 hod v budově OÚ.
PROGRAM:

1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
2) Změna územního plánu obce
3) Prodej obecního pozemku
4) Příspěvek obce na povodně
5) Informace starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
6) Závěr
Kazda Jindřich - starosta obce

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V LOUŽNICI
Vážení občané, v rámci rekonstrukce střechy u čp. 59 - paní Helena Bémová, nebude svítit
veřejné osvětlení směrem od hospody dolu na Železný brod a na Radčice. Omlouváme se za
nutné opatření, které nastane rekonstrukcí střechy. OÚ Loužnice
HOUBY
Nejvíce hub poroste pravděpodobně v poslední čtvrtině prázdnin a začátkem září. Podle mykologů ale
záleží na tom, jak vysoko se vyšplhají teploty a kolik spadne srážek. Vychází to
i podle fáze měsíce, protože úplněk, má na houby údajně příznivý vliv.
Houbařská sezona by měla vydržet celé září a říjen, kdy více hub poroste v
jehličnatých lesích. Vyrovná se rozdíl mezi denními a nočními teplotami a
občasný déšť přispěje k růstu hub. Potřebná vlhkost bude podpořena i ranními
mlhami. Pokud bude teplo, mohou v košíku skončit ještě letní druhy hub.
Přibýt by k nim měly ty podzimní - třeba václavky a čirůvky. Lovu zdar!
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HASIČSKÝ VÝLET PRO
DĚTI
Ve čtvrtek 30. 7. 2009 ve
12 hodin se sešli naši
Loužničtí hasiči s dětmi –
mladými hasiči, a vyrazili
na již tradiční výlet. Tento
výlet je již u dětí velice
oblíben, jelikož hasiči
vždy dětem připraví velice
zajímavý program. Na
letošní léto byl
naplánován výlet do Českého Ráje do rekreačního střediska Březka, odkud jsou ideální výlety do celého Českého
Ráje. Na výlet se vydali do Prachovských skal, a hlavně si všichni užili koupání v bazénu, který byl v

areálu kempu, hráli přehazovanou a různé hry. Dokonce, hasiči uspořádali stezku odvahy pro děti,
která byla opravdu strašidelná a nechyběli ani strašidelné příběhy a nejvíc se báli dospělí. Výlet si
všichni báječně užili a těší se na příští výlet.
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POZOR NA ŽIHADLA!
Právě v těchto dnech se můžeme setkat s vosou
nebo sršněm, kteří nalétávají za sladkým ovocem.
Častější kontakt bývá venku na
zahradě u domu, kde třeba sedíte s
přáteli nad skleničkou něčeho
dobrého, anebo se procházíte po
rozkvetlé louce. V poslední době
jsou stále častější bodnutí tímto hmyzem i v
interiérech. Měli bychom si dávat velký pozor.
Vosy, včely, čmeláci ani sršni na člověka zásadně
neútočí. Bodají jen, cítí-li se být v ohrožení. Máme
naučené reflexy, kdy je chceme zahnat zběsilým
mácháním rukama, novinami nebo čímkoliv, co
máme po ruce. Chceme je dostat z naší blízkosti,
případně ji zabít. Proto byste měli k blížící se vose
nebo včele pohybovat klidně, pomalu. Nesnažte se ji
plácnout, protože právě potom se brání svým
žihadlem.
Když si například včela sedne na dítě, docela
pomaloučku a opatrně ji smeťte. V uzavřených
místnostech je nejlepší přiklopit vosu nebo včelu
sklenicí, uzavřít ji zespodu podložkou a vynést ven.
Na trávníku plném květin, s jetelem, pampeliškami a
sedmikráskami, by děti neměly běhat bosé. Právě
tady mohou být včely, vosy a čmeláci, sají z květů
nektar, sbírají pyl a někdy mají i hnízda v zemi.
Včely a vosy lákají výrazné parfémy, vůně jídel a
nápojů. Při stolování venku mějte ovoce, koláče,
nápoje a další dobroty vždycky přikryté. Pozor na
nedojedenou zmrzlinu, bonbon nebo lízátko
upuštěné na zem – všechny zbytky od jídla hned
odklízejte. Včely a vosy s oblibou ochutnávají vaše
nápoje, lezou do sklenic. Nedopitý nápoj přelijte do
uzavíratelné láhve, výhodou je používat při pití
brčko. Po svačině dětem pečlivě otřete zbytky jídla z
pusinky, protože i ty mohou přilákat vosu.
Tak buďte na sebe opatrní!
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VE ČTVRTEK 6. 8. 2009
BUDE MĚSÍC V ÚPLŇKU
Život na Zemi podléhá silnému vlivu Měsíce neboli
Luny. Už v dávnověku lidé vypozorovali, že Luna
ovlivňuje počasí. Do dneška je známa spousta
pranostik, které tuto souvztažnost dokazují: mlhavý
prstenec kolem Měsíce znamená, že bude pršet;
jasný Měsíc oznamuje mráz; nastane-li úplněk
kolem půlnoci, příštích sedm dnů můžeme čekat
hezké počasí; a naopak, je-li úplněk kolem poledne,
počasí bude vrtkavé, a tak dále.
Nejviditelnějším důsledkem působení Měsíce na
život na Zemi je samozřejmě příliv a odliv, který
následně určuje způsob života všech mořských
živočichů, a vůbec celého mořského ekosystému.
Studie například dokazují, že živočichové, jejichž
život je úzce spjatý s přílivem a odlivem, například
ústřice, se kontinuálně ve svém „životním režimu“
přizpůsobují slapovému cyklu i mimo své přirozené
prostředí, převezeny tisíce kilometrů do vnitrozemí,
tedy i poté, co byly umístěny do kontejneru! A
podobných příkladů je nekonečně mnoho. Existují
studie, které dokazují, že u ran otevřených či
způsobených při úplňku, nebo těsně po a před
úplňkem, dochází k nepoměrně většímu krvácení
než u ran otevřených. Z astronomického hlediska je
to opozice Slunce a Měsíce a je to de facto jediná
poloha Měsíce, kdy vidíme celý jeho povrch bez
zastínění slunečních paprsků Zemí. POKUD NA VÁS
TAKÉ ÚPLNĚK PŮSOBÍ, PŘEJI VÁM KLIDNOU NOC A
SPOKOJENÉ DNY.

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁHORNÍ SKOT V LOUŽNICI
V podvečerním zapadajícím slunci se
na louce pod včelínem objevila
skupinka neobyčejných tvorů, jde
zřejmě o náhorní skot či bizony…
Uznejte! Nepůsobí na vás tyto kulaté
balíky sena stejně? 
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NÁVŠTĚVA SPŘÁTELENÉ VESNICE – MEZOUŇ U RUDNÉ u Prahy
Zase po roce jsme vyrazili na návštěvu do Mezouně u Rudné u Prahy. Sešli jsme se zde s místními rodáky a
navštívili klub u Mezka, což je ideální osvěžovna na cyklovýletu, kde točí dobré pivo a mají i dobré občerstvení,
pokud vyrazíte do středních Čech a budete míjet obec Mezouň, určitě se zde zastavte! A dejte si místní specialitu:
smažené matjesy, je to překvapivé, ale skvělé. Nezapomeňte navštívit kapličku „U Tří habrů“, kde vyvěrá pramen
s výbornou studenou vodou, která má i léčivé účinky a hlavně okolí celé kapličky má magickou moc. A pokud
budete mít čas a chuť navštivte obec Tachlovice, kde byly nalezeny předměty z doby bronzové, pravděpodobně
patřící bojovníkovi z vyšší společenské vrstvy, a první písemná zpráva o existenci Tachlovic pochází ze 14.
července 1234, je zde úžasný kostel sv. Jakuba Většího s částí přilehlého hřbitova a farou. Původní farní gotický
kostel sv. Jakuba Většího se uvádí již v r. 1352. Nynější chrám Páně byl r. 1741 přestavěn v barokní podobě
majitelkou Tachlovického panství Annou Marií Františkou Toskánskou. A škola postavená v roce 1737.

pan Josef Mezulián v Klubu „U Mezka“

setkání s rodáky…u Dáši

Návštěva kapličky „U Tří Habrů“… a zázračný pramen… je zde opravdu nádherně! Díky

kostel sv. Jakuba

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
INFO:
v pátek 7. 8., sobotu 8. 8. a neděli 9.8. - pouze STUDENÁ KUCHYNĚ
v pátek 14. 8. 2009 je tento den - ZAVŘENO
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ZE SVĚTA

JABLONEC N. N. - Nástroj o
čtyřiatřiceti rejstřících se
navrátil do kostela svaté
Anny. Díky rekonstrukci,
která by měla snížit
vlhkost na šedesát
procent, mohou
varhany znít
kostelem
celoročně.
Z celoročního
provozu kostela
sv. Anny se mohou radovat Jablonečané. Ten mu
zajistila rekonstrukce, která snížila vlhkost vzduchu
a teploty v zimních měsících se udrží na dvanácti až
čtrnácti stupních Celsia.
„Rekonstrukci temperace kostela zakončili v červnu
tohoto roku,“ uvedl jablonecký zastupitel a ředitel
Městského divadla v Jablonci Pavel Žur s tím, že
vložená částka na snížení vlhkosti kostela ve sv.
Anně se pohybovala okolo sedmi set tisíc korun.
Kostel bude už otevřen celoročně
Rekonstrukce podlahové krytiny povede především k
tomu, že kostel již nebude muset být v zimních
měsících uzavřen. „Nyní jsme schopni teplotu zajistit
v zimě okolo třinácti stupňů Celsia. Tato teplota je
snesitelná, aby zde mohla probíhat umělecká
produkce,“ vysvětlil Pavel Žur.
Opatření bylo také nezbytně nutné kvůli snížení
vlhkosti. V průběhu rekonstrukce udělali řemeslníci
laicky řečeno vzdušné cesty, které zajistí přirozenou
cirkulaci vzduchu. Tím se podařilo výrazně snížit
vlhkost vzduchu ze sta procent na příjemných
šedesát. Právě i nadměrná vlhkost vzduchu brzdila
navrácení varhan do kostela. Hlavní problém však
spočíval v samotné reklamaci varhan. Tu měl zajistit
jejich výrobce Vladimír Grygar. Dostal se však do
finančních potíží a tak předali zajištění opravy
honosného nástroje firmě Slavík. Ta reklamaci
dovedla do zdárného konce.
„Kolaudace varhan proběhne v pátek 14. srpna za
přítomnosti jak varhanářů, tak i za přítomnosti
varhaníka Petra Hostinského, který vyzkouší
všechny tři manuály včetně všech třiceti čtyř
rejstříků, aby zjistil, v jakém stavu se nachází
nástroj,“ konstatoval ředitel jabloneckého divadla.
Kostel sv. Anny se po třech letech rozezní pro
veřejnost 17. září při slavnostním reprezentativním
koncertě. Varhany se rozezní po třech letech
Město finančně kvůli táhlé opravě varhan nestrádá.
Časová prodleva je alarmující.
Celkem přišly varhany i se zmiňovanou opravou
město na osm milionů korun. Původní cena byla
milionů pět. Jak již uvedl Pavel Žur, město na tomto
obchodu netratilo, jelikož šlo prý o výhodný obchod.
„I v té době nebyla částka pět milionů za varhany o
čtyřiatřiceti rejstřících příliš vysoká,“ dodal.
Radnice se již v minulosti obávala, že bude muset
kostel temperovat či přímo instalovat topení. Dříve
jablonecký místostarosta Petr Vobořil pro Deník

uvedl, že by se to zřejmě nelíbilo památkářům a
byla by nutná změna projektu schváleného
evropskou komisí. Tak se však nestalo a k
temperaci, kterou z poloviny hradí Městský úřad v
Jablonci a z druhé Liberecký kraj, došlo.
Proč oprava protáhla až na tři roky?
Příčina byla v tom, že varhanář Vladimír Grygar
neplnil termíny reklamace. V červenci 2007 pracoval
systematicky, v srpnu téhož roku minimálně.
Dřevěné části monumentálního nástroje nezvládly
extrémní výkyvy vlhkosti a výrobce je nahradil. Stále
ale chyběly dušnice, magnety a některé další
komponenty od subdodavatelů prostějovského
varhanáře. Na Vladimíra Grygara bylo podáno
trestní stíhání, ovšem ne ze strany města Jablonec,
ale Hradce Králové, kde došlo ke zpronevěře
finančních prostředků. Město se rozhodlo předat
zakázku firmě Slavík, která nyní finišuje a dotahuje
opravy varhan v kostele sv. Anny do zdárného
konce.

KOŘENOV,
HARRACHOV - V
Harrachově už nebudou
mít problémy s
nedostatkem pitné vody
a s její kvalitou. Zajistí
to nový přivaděč, jehož
výstavbu ve čtvrtek
slavnostně zahájila
Severočeská
vodárenská společnost (SVS). Nové, třináct
kilometrů dlouhé potrubí povede do Harrachova z
úpravny vody na Souši. Rubrika: Krkonošský deník Moje Krkonoše
.Ze Souše povede nové potrubí Kořenov, Harrachov
- V Harrachově už nebudou mít problémy s
nedostatkem pitné vody a s její kvalitou. Zajistí to
nový přivaděč, jehož výstavbu ve čtvrtek slavnostně
zahájila Severočeská vodárenská společnost (SVS).
Nové, třináct kilometrů dlouhé potrubí povede do
Harrachova z úpravny vody na Souši.
Projekt vznikl kvůli rostoucím nárokům na kvalitu
místních vodních zdrojů a kvůli nutnosti
rekonstrukce úpravny vody v Harrachově. Cílem
projektu je zajistit zásobování kvalitní pitnou vodou
ze Souše pro celkem dvě tisícovky trvale připojených
obyvatel, v sezoně až pro deset tisíc lidí včetně
rekreantů. „Projekt jsme připravili tak, aby jeho
realizace plynule navázala na zakončenou
rekonstrukci úpravny vody Souš,“ konstatoval
předseda představenstva SVS Petr Skokan.
Výstavba nového přivaděče je v letošním roce hned
po projektu Lužická Nisa druhou největší investiční
společnosti na území Libereckého kraje. „Celkové
náklady se vyšplhají na devadesát milionů korun,“
podotkla mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.
Trasa 12,7 kilometrů dlouhého vodovodního
přivaděče bude procházet katastry Desné III,
Polubného a Harrachova. Zvolená trasa zajistí
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zásobování Harrachova, kde jsou místní zdroje
nekvalitní anebo v období zámrzu zanikají.
„Protože trasa povede částí chráněné krajinné
oblasti, vyskytují se zde různá stavební specifika.
Jedním z nich je, že na vybraných lokalitách budou
výkopy prováděny pouze ručně,“ uvedl Robert
Špott. Trasa potrubí bude vedena převážně v
komunikacích a cestách. Výjimku tvoří 250 metrů
dlouhý úsek v lesním průseku sjezdové tratě Mýtiny
v KRNAPu a zhruba 500 metrů potrubí bude vedeno
po loukách. „Stavební práce začaly už 15. července
v obci Kořenov a skončí do 31. října příštího roku,“
uzavřela mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.
JIZERKA - Podnikatelé na
Jizerce jsou naštvaní. ČEZ
jim totiž nyní, v hlavní
turistické sezoně, vypíná
elektřinu kvůli úpravám
vedení. Energetici zajišťují
dráty, aby na ně nesedali
ptáci a neumírali po zásahu
proudem. „Hosté se zlobí, nelíbí se jim, když je pivo
teplé, nemůžeme jim nabídnout některá jídla nebo
neteče voda, protože nefungují čerpadla ve
studních,“ líčí Miroslav Kakrda, který provozuje na
Jizerce penzion a restauraci. Vařit mohli v restauraci
jen část jídel, na toaletách nebylo čím splachovat,
vlastně vůbec neměli vodu, protože i čerpadla ve
studních pracují na elektřinu.
„Červenec je pro nás snad nejdůležitější část léta a
tohle nás poškozuje. Mohli přece úpravy kvůli
ochraně ptáků naplánovat na jaro nebo podzim, kdy
nemáme turisty a tolik by to nevadilo. Jenže se s
námi o tom nikdo nebavil, mohli jsme se nějak
dohodnout a vyřešit to,“ zdůraznil. Elektřina jim
nešla dva dny. „Naštvaní jsme všichni, nejen já,“
dodal. ČEZ vypnul elektřinu na Jizerce v červenci
dvakrát. „V této lokalitě nebylo možné naplánovat
práce na jaro či na podzim, neboť se jedná o
horskou oblast, kde zima brzy začíná a sníh se tu
drží dlouho do jara,“ řekla Soňa Holingerová
Hendrychová, mluvčí ČEZu pro severní Čechy. Ve
sněhu by podle ní nemohli použít těžkou techniku.
„Technici montovali na vedení ochrany ptactva před
úrazem elektrickým proudem v chráněné krajinné
oblasti. Práce jsme se snažili co nejvíce urychlit a v
obou dnech jsme je zkrátili téměř o dvě hodiny,“
dodala. Na Jizerce osadili vedení asi sto padesáti
opěrnými body na úseku dlouhém dvanáct
kilometrů. Úpravy stály asi tři sta tisíc korun.
„Omlouváme se podnikatelům z Jizerky. Ohlížíme se
při plánování oprav i na očekávané akce v regionu,
ale vyjít vstříc všem nejde. Ani zde se nezavděčíme
ochráncům přírody, ekologům a zároveň
živnostníkům,“ poznamenala Holingerová. Navíc
podle ní plánování úprav omezuje i to, že jich v
severních Čechách dělají denně 54. „Navíc vše
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musíme sladit i s termíny, kdy mohou na dané akci
pracovat dodavatelské firmy.“
PLAVY - Plavy jsou na Jablonecku první obcí, která
se rozhodla bojovat s piráty silnic takzvaným
chytrým semaforem. Obec si jej zaplatila sama a
starostka už po
prvních dnech provozu
říká, že situace se
zlepšila. Už i na
Jablonecko pronikla
módní vlna
zpomalovacích
semaforů s radarem.
Průkopníkem v okrese
jsou Plavy, kde novou světelnou signalizaci
instalovali v minulých dnech. A první poznatky podle
starostky Věry Mužíčkové ukazují, že šlo o
smysluplnou investici. „Devětadevadesát procent
řidičů červenou na semaforu respektuje a
jednoznačně se dá říci, že se instalace světelné
signalizace osvědčila,“ komentovala starostka.
Světelná signalizace s radarem zpomaluje dopravu
na silnici I/10 od Tanvaldu. „K instalaci semaforu
jsme se rozhodli na základě připomínek občanů,
především rodičů předškoláků a školáků, kteří
poukazovali na velkou hustotu provozu na silnici z
Prahy do Harrachova a na časté překračování
povolené rychlosti,“ konstatovala Věra Mužíčková.
Příčinou této situace je podle ní především
neukázněnost řidičů, poměrně rovná silnice a
sporadická přítomnost státní policie. Poznatky z
prvních dnů provozu takzvaného „chytrého
semaforu“ ale ukázaly, že moderní zařízení by mohlo
piráty silnic zklidnit a celkově zlepšit dopravní situaci
v obci.
Instalace semaforu byla podle starostky při řešení
dopravní otázky v Plavech určitým kompromisem.
„Jelikož se jedná o silnici první třídy, ne každé, obcí
navrhované dopravní opatření, eventuálně omezení,
bylo pro příslušné povolovací orgány
akceptovatelné,“ podotkla starostka. Obec nakonec
světelnou signalizaci zaplatila z vlastního rozpočtu.
Takzvaný „chytrý semafor“ funguje tak, že na něm
trvale svítí červená. Instalovaný radar ale reaguje
na rychlost projíždějících vozidel, a tak když zhruba
padesát metrů před semaforem pojede vozidlo
předepsanou rychlostí, rozsvítí se mu na světelné
signalizaci zelená a může bez zastavení pokračovat
v jízdě.
„Semafory „zelené vlny“ už se osvědčily na jihu
Evropy i v některých průjezdních obcích v České
republice. Na Jablonecku jsme první,“ poznamenala
Věra Mužíčková.
Jak dále doplnila, obec pro příští rok reálně uvažuje
o instalaci dalšího semaforu s radarem, tentokrát ve
směru od Prahy.
„Jistá dopravní opatření plánujeme také pro silnice
třetí třídy,“ uzavřela starostka.
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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.
PROŽITKOVÝ GEOPARK –
Český ráj
Srdečně Vás zveme do
Prožitkového Geoparku,
který se nachází v
areálu Šťastná země v
Radvánovicích u
Turnova. Je to dobrodružná, hravá i poučná
stezka s interaktivními prvky, která je
příspěvkem pracovníků areálu Šťastná země k
rozvoji Geoparku Český ráj. Věříme, že zaujme
všechny návštěvníky od hravého dětství až po
rozumné stáří. Naučná stezka Minigeopark
Český ráj ve Šťastné zemi je realizována v
rámci projektu "Prožitkový geopark - nové
cesty k dějinám země a vývoji krajiny" ve
spolupráci s Geo-Naturpark BergstrasseOdenwald a s Muzeem Českého ráje v
Turnově. www.stastnazeme.cz
Otevírací doba: Červenec – Srpen - všechny
dny v týdnu - 9:00 - 20:00
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ČERNÁ KRONIKA

JABLONEC N.N. - Opilých řidičů na silnicích
Jablonecka v poslední době bohužel přibývá.
Důkazem této skutečnosti je případ, který se stal v
neděli 2.8.2009 v 3,40 hodin v Tanvaldě. Policejní
hlídka zde na silnici, před budovou Českých drah,
kontrolovala řidiče projíždějících vozidel. Policisté
zastavili i vozidlo Š Felicia combi, které řídil 39-letý
muž z Desné. Muž se podrobil dechové zkoušce
přístrojem Drager a přístroj mu naměřil 2,90 promile
alkoholu v dechu. Muž nyní bude ve Zkráceném
přípravném řízení čelí podezření ze spáchání
trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky,
za což může být potrestán odnětím svobody v trvání
až jeden rok.
LIBEREC - Zloději šli po Škodovkách
Celkem čtyři Škodovky byly odcizeny během neděle
a pondělí na Liberecku. Ve třech případech se
jednalo o vozidla Škoda Octavia a v jednom případě
byla odcizena Škoda Felicia. K první krádeži došlo
během nedělní noci, a to v Liberci, ulici Skalní.
Odcizeno bylo vozidlo Škoda Octavia, barvy šedé
metal, v hodnotě 120 tisíc korun. Druhá krádež se
stala ve městě Chrastava, ulici Turpišova. Zde
zmizelo během pondělního odpoledne vozidlo Škoda
Felicia, v hodnotě 65 tisíc korun. Další dva případy
se staly v noci z pondělí na úterý v městské části
Liberce - v Šimonovicích. Jedno vozidlo Škoda
Octavia v hodnotě 690 tisíc korun bylo odcizeno v
ulici Sasanková a druhé v hodnotě 200 tisíc v ulici
Vinohradní. Ani jedno z vozidel nebylo doposud
nalezeno. Po všech vozidlech nyní policisté pátrají.
ŽELEZNÝ BROD -V neděli 2.8.2009 v 19,30 hodin
došlo v Železném Brodě ke střetu cyklisty a chodce.
Ve směru od Penny marketu jel na horském jízdním
kole Road Master 38-letý muž ze Železného Brodu.
V pravotočivé zatáčce vyjel s kolem až k levému
okraji vozovky a zde srazil proti němu jdoucího
nezletilého chodce. Chodec utrpěl zranění s dobou
léčení do 4 týdnů. Závažným prohřeškem cyklisty
byla navíc skutečnost, že na kole jel s 3,72
promilemi alkoholu v dechu. Jeho kolo nebylo v
dobrém technickém stavu a nemělo potřebnou
výbavu, chyběla mu přední brzda a nerespektoval
dopravní značku Zákaz vjezdu všech vozidel. V
současné době je tento muž podezřelý ze spáchání
trestného činu Ublížení na zdraví z nedbalosti, za
což může být potrestán odnětím svobody v trvání až
jeden rok.
JABLONEC NAD NISOU - V pátek 31. července v
2.10 hodin policejní hlídka kontrolovala v ulici
Rýnovická v Jablonci nad Nisou řidiče, který v té
době řídil motorové vozidlo zn. Peugeot 205. Na

místě provedenou dechovou zkouškou v jeho dechu
naměřili hodnotu alkoholu 1,62 promile. Ve věci bylo
zahájeno zkrácené přípravné řízení, ve kterém bude
muži sděleno podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Za spáchání
tohoto trestného činu mu hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok.
JABLONEC NAD NISOU - Ve středu 29. července
ve 14.40 hodin byl devatenáctiletý mladý muž
přistižen při krádeži v Penny marketu v ulici Ivana
Olbrachta v Jablonci nad Nisou. Mladík si v prodejně
vložil do batohu tři litrové láhve rumu v celkové
hodnotě 615,- Kč a prošel s nimi bez zaplacení
prostorem pokladen. Jelikož za obdobný čin byl
mladík již v uplynulých třech letech pravomocně
odsouzen, bylo ve věci zahájeno zkrácené přípravné
řízení. Policisté v tomto řízení mladíkovi sdělili
podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za
který mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
TANVALD - Ve středu 29. července policisté
kontrolovali dva muže, kteří řídili motorové vozidlo
bez řidičského oprávnění a s vysloveným zákazem
řízení. První z nich byl hlídkou kontrolován ve 12.45
hodin v Tanvaldě v Krkonošské ulici v okamžiku, kdy
řídil motorové vozidlo zn. Renault Laguna. Druhého
muže zastavili s vozidlem zn. Seat Toledo v obci
Pěnčín ve 14.45 hodin. Oba podezřelý se takovým
jednáním dopustili trestných činů řízení motorového
vozidla bez řidičského oprávnění a maření výkonu
úředního rozhodnutí, za které jim v zahájeném
zkráceném přípravném řízení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok.
JABLONEC N.N - V sobotu 1. srpna 2009 okolo 14.
hodiny začal v ulici Pražská v Jablonci nad Nisou
hořet přístavek u rodinného domu. V přístavku
choval majitel domu v plastových přepravkách červy
jako krmivo pro akvarijní ryby. Majitel se snažil
požár hasit jednoduchými hasebními prostředky
ještě před příjezdem hasičů. Profesionální hasiči ze
stanice Jablonec nad Nisou požár přístavku o
rozměrech 2,5 x 5 metrů uhasili jedním vodním
proudem a objekt odvětrali. Zásah vzhledem ke
značnému množství kouře, toxických zplodin hoření i
zápachu prováděli v dýchací technice. Potom místo
požáru předali dobrovolné jednotce z Kokonína,
která požár dohasila a provedla konečnou dohlídku.
Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně
technická závada na ventilátoru, nebo
elektroinstalaci v líhni. Požár poničil částečně
střechu přístavku a způsobil škodu na majetku i
chovaných červech ve výši 100 tisíc korun.
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STŘEDA 5.8.

21 °C/14 °C

ČTVRTEK 6.8.

POČASÍ

NEDĚLE 9.8.

25 °C/14 °C

23 °C/13 °C

PONDĚLÍ 10.8.

23 °C/14 °C

PÁTEK 7.8.

26 °C/13 °C

ÚTERÝ 11.8.

21 °C/13 °C

SOBOTA 8.8.

28 °C/16 °C

STŘEDA 12.8.

20 °C/13 °C

5. srpna
2009

31.7.2009 byla v
ČHMÚ vydána
teplota VODA:
nová dlouhodobá
19 °C
předpověď, která
teplota VZDUCH:
zahrnuje počasí v
26 °C
celém srpnu.
Koupaliště je dopuštěné a
Ukazuje se, že
krásně čisté.
teploty budou
nadprůměrné,
zatímco srážky
průměrné.
Průměrný úhrn srážek na území ČR se bude pohybovat mezi 59,7 a 79,5 mm s průměrem v 74,1 mm. V
jednotlivých dekádách srpna se ale budou srážky značně měnit. V prvních deseti dnech bude jejich množství
podprůměrné, v druhé dekádě průměrné a ve třetí opět podprůměrné. Srpen jako celek potom bude srážkově
průměrný. Průměrná teplota se bude pohybovat mezi 16,7 a 17,6 °C s průměrem v 17,1 °C. V případě teplot ale
budou shodně
všechny tři
dekády, stejně
jako měsíc jako
celek,
nadprůměrné.

INFO KOUPALIŠTĚ:

Loužnické koupaliště v teplém dnu (rok cca 1950)
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PRANOSTIKA

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně
pěkné počasí.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko
slunce vysuší.
V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v
nížinách - to pohoda.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují
trvalé počasí.
Šedá mlha v srpnu nezdravá.
Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná
úroda a množství deště jest k doufání.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek,
tuhou zimu a nejlepší víno.
Když pálí srpen,bude pálit i víno.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho
sněhem skvěje.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy
valný.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se
podzimek daří.
6.8.
Mezinárodní den boje lékařů za mír

7.8.
V roce 2002 začala nejničivější povodeň v
novodobých českých dějinách.
10.8.
Svatého Vavřince – svícen do světnice.
Je-li od Petra do Vavřince parno,
bývá v zimě studeno.
Počasí na svatého Vavřince jaké jest,
takové se udrží několik dní.
Na svatého Vavřince první podzimní den.
Vavřinec – první podzimec.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
Na Vavřince povětří krásný, bude podletí suchý a
jasný.
Je-li počasí o svatém Vavřinci pěkné,
možno se těšit na deště.
Na svatého Vavřince bude-li pěkný čas, přinese
hojně vína dobrého;
byť pak pršelo, neškodí nic, když toliko slunce jest.
Na svatého Vavřince slunečnost – vína hojnost.
Když o svatém Vavřinci slunce svítí,
budem dobré víno míti.
Když den svatého Vavřince a Nanebevzetí Panny
Marie pěkný jest,
tedy očekávají vinaři dobrý vinný podzimek.
Krásně-li o Vavřinci a Bartoloměji,
na dobrý podzimek máš velkou naději.
Pěkně-li na
Vavřince a
Bartoloměje,
krásný podzime
se na nás
zasměje.
Vavřincův déšť myší úroda.
Do svatého
Vavřince nechval
pšenice.
Na svatého
Vavřince
brambory do
hrnce!
Na svatého
Vavřince hop
zemáky do
hrnce!
Na svatého
Vavřince čtyři
řípy do hrnce!
Na svatého
Vavřince jdou
oříšky do věnce.

Loužnické koupaliště v noci (rok cca 1950)
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KALENDÁRIUM

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







5. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
8. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
9. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
9. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
11. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Martin Daníček
Karla Černá
Jiří Hloušek
Kristýna Oriničová
Jaroslav Slavík

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:

•

•
•
•
•
•
•
•

6.8. 1881 – Alexander Fleming, skotský lékař, objevitel

penicilinu († 11. března 1955)
6.8. 1928 – Andy Warhol, umělec († 22. února 1987)
8.8. 1904 – Václav Morávek, český voják, člen odbojové
skupiny Tři králové († 21. března 1942)
8.8. 1945 – Štěpán Rak, český kytarista
9.8. 1943 – František Němec, český herec
9.8. 1967 – Dana Vávrová, česká herečka († 5. února
2009)
10.8. 1296 – Jan Lucemburský, český král a lucemburský vévoda († 26. srpna 1346)
11.8. 1805 - byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let.

PSÍ KALENDÁŘ:
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

11

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 29 /2009

5. srpna
2009

LOUŽNICKÉ TRADICE
Svátek svatého Vavřince
10.8. - Svatý Vavřinec pocházel ze Španělska. Jeho učitel byl Sixtus II., který se později
stal papežem. Sixtus II. byl za vlády císaře Valeriána jako jeden z prvních
pronásledovaných křesťanů zatčen. Při svém zatčení nařídit sv. Vavřinci prodat všechen
majetek a peníze rozdat chudým. Císařův prefekt zanedlouho předvolal sv. Vavřince a
rozkázal mu odevzdat všechny poklady. Nato sezval sv. Vavřinec všechny chudé z okolí a
před římským úředníkem je označil za poklad církve. Rozhněvaný prefekt nechal sv.
Vavřince zatknout a mučit. Podle většiny dnešních odborníků byl sv. Vavřinec roku 258 n.l.
sťat, ale legenda, podle níž byl zaživa upečen na roštu, byla přijímána s takovou důvěrou,
že od 4 století bývá zobrazován s roštem či na roštu.
Svatý Vavřinec je patronem sládků, kuchařů, cukrářů, nožířů, zbrojířů, školáků, studentů,
pradlen a sklenářů. Stejně jako svatý Florián byl ochráncem před požáry.

SLZY SVATÉHO VAVŘINCE –
V Itálii jim říkají slzy svatého Vavřince nebo - jako v Čechách - padající hvězdy. Noci od 10. do 17.
srpna patří jen jim, létavicím či perseidám, oněm drobným tělískům, která se uvolnila z jádra komety
Swift-Tuttle a při průletu zemskou atmosférou se mění na zářivou čáru na nebi.
Perseidám se říká slzy svatého Vavřince, protože to prý tak nebe plakalo nad krutou smrtí mučedníka,
kterého dal císař Valerianus v roce 258 umučit v den 10. srpna. Svatý Vavřinec byl arcidiákonem v
Římě, a když mu císař přikázal,
aby mu odevzdal pohádkový
církevní poklad, rozdal peníze těm
nejchudším. Řím je za to svatému
Vavřinci tak vděčný, že mu zasvětil
34 kostelů. Na jih od Říma, v
městečku Amaseno mají také
ampulku s krví svatého Vavřince,
která se právě ve dnech, kdy
padají hvězdy, rozpouští.
První záznamy o pozorování
Perseid pocházejí z Číny okolo
roku 36 n. l. Z pozdějších dob pak
nalézáme stále více a více
záznamů o pozorování „jasných
padajících hvězd“, ale teprve roku
1866 se astronomovi G.
Schiaparellimu podařilo zjistit
původ tohoto meteorického roje. Za vším je kometa Swift – Tuttle, která má oběžnou dobu asi 135 let (některé
zdroje uvádějí 120 let). Malé částice, které se z komety uvolňují postupně zaplnily celou její dráhu. A právě
mrakem těchto částic prolétává naše planeta každé léto. Částice jsou o velikosti zrnek prachu a tak všechny shoří
ve vysokých vrstvách atmosféry. Meteory vylétávají jakoby z jednoho bodu na obloze, kterému říkáme radiant.
Tento radiant leží v souhvězdí Persea a odtud tedy název – Perseidy. Vzhledem k tomu, že všechny tyto meteory
mají společný původ a je jích hodně - hovoříme o meteorickém roji. Kdysi nastávalo maximum Perseid okolo 10.
srpna a tak se pro ně vžil lidový název „slzy svatého Vavřince“, protože Vavřinec má právě desátý srpnový den
svátek. První Perseidy můžeme spatřit již kolem 27. července. Maximum roje pak nastává obvykle 12. srpna.
Počet meteorů v maximu není konstantní. Když se kometa Swift – Tuttle přiblíží ke Slunci dojde k „doplnění“
materiálu a tím stoupne i počet Perseid. Naposledy tato situace nastala v letech 1991 a 1992. Tehdy bylo možno
v maximu spatřit až 400 meteorů za hodinu. Počet meteorů bývá v maximu asi 100 za hodinu. Předpovědět
přesný čas maxima a počet meteorů je všeobecně velmi obtížné. Je to asi jako předpověď počasí – může to vyjít i
nemusí. Jasnost Perseid je asi 2,3 mag a obvykle se snižuje po maximu. Konec činnosti roje nastává kolem 17.
srpna.
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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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyzkoušejte si vymyslet s dětmi Vaše domácí strašidýlko a nechte děti, aby si jej nakreslily a společně
vymyslete nějaký zajímavý příběh a také charakteristiku strašidýlka nebo skřítka.
Něco podobného jsem vymyslela se svými dětmi:
DRAK ZE ZADNÍHO KOPCE
Jednou, je tomu již velmi dávno, usadil se

v naší obci u potoka drak s celou svou
dračí rodinou. Ve vsi nastalo veliké
pozdvižení, panika a chaos. Nikdo netušil,
či jsou draci hodní nebo zlí. A tak sbalili vše
potřebné, sebrali veškerý dobytek, zamkly
chalupy na deset západů a utekli všichni
z vesnice do lesa. Ale ne nikam daleko, jen
do „Liškáče“ aby viděli k potoku, co draci
dělají a jestli jim nikdo neničí chalupy.
Jenže dračí rodina se usadila u mlýna a
zdálo se, že na stálo, že už nikam neodletí.
Až jednou odpoledne mladý Matěj Kubíků
ze statku od Bartońů (čp. 5), to nevydržel a
šel se podívat z blízka, co tam ti draci dělají.
Přišel blíž, až k Mlýnu a viděl, že draci
okusují ovocné stromy a pijí vodu

z rybníka, to mu dodalo kuráž, protože mu
hned došlo, že to nebudou žádní
masožravci a tudíž mu nehrozí nebezpečí.
Pomaličku, polehoučku
prošel kolem zvoničky a
zastavil se až skoro u
rybníka, protože dál se
bál jít, tam totiž ležel
drakův ocas. Ale draci
mají dobré uši a čich a
tak ten největší a
nejstarší drak mladého
Matěje hned zbystřil a
lidským hlasem na něj
promluvil: „ kluku co
chceš a kde je celá
vesnice?“ Matěj se
trošku vyděsil, ale byl to
kluk čiperná a hned
drakovi vše řekl co a jak.
Drak mu zase vyprávěl,
že museli odletět ze
svého domova, že je lidi
vyhnali, protože si
mysleli, že jim žerou
dobytek a nepodařilo se
jim vysvětlit, že oni jsou
draci vegetariáni a ten
dobytek jim žerou přemnožení vlci. A tak
Matěj hned běžel pro ostatní a všichni byli
rádi, že jim nehrozí žádné neštěstí. A tak
draci zůstali v naší vesnici, jsou tu dodnes,
ale málokdo je spatří, protože se bojí, aby
neskončili v zoologické zahradě. Žijí na
Zadním kopci, kde mají stále dost potravy
z lesa a polí. Bydlí v podzemí, kde je i velké
podzemní jezero a ven vylétávají jen před
soumrakem nebo brzo ráno, aby je nikdo
nemohl spatřit. Tak až půjdete na houby či
na procházku chovejte se tiše, ať jim
nepřetrhnete spánek. A pokud je uvidíte,
nechte si to pro sebe, aby nám je
neodstěhovali někam do zoo.
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

Malinový likér
2 kg malin, 1,5 l konzumního lihu, 500 ml vody, celá skořice, 1 kg krystalového
cukru.
Maliny lehce opláchneme, necháme okapat, rozmačkáme je a smísíme ve sklenici
se 1,5 l lihu, skořicí a 700 g cukru. Po promíchání a rozpuštění cukru je potřeba
sklenici lehce uzavřít a nechat stát na slunném místě asi 4 týdny. Poté je nutné vzniklý likér přecedit,
dosladit 300 g cukru, míchat do jeho rozpuštění a poté likér nalít do lahví, uzavřít je a uskladnit.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
Netřesk střešní

Netřesk je rod sukulentních rostlin z čeledi tlusticovitých. Vytváří
přízemní růžici krátkých dužnatých listů. Jsou to rostliny víceleté, avšak
po vykvetení rostlina odumře (patří mezi monokarpické rostliny). Jedná
se převážně o horské rostliny. Vyskytují se v horách od Maroka po
Írán, včetně Evropy (Ibérie, Alpy, Karpaty, Balkán). Netřesky jsou
oblíbenými zahradními rostlinami, zejména do skalek.
Netřesk střešní, latinsky Sempervivum tectorum je velmi častá ozdoba
suchých zídek, skalniček i květináčů na terasách. Málokdo však ví, že
tato skalnička obsahuje podobné látky s hojivým účinkem jako Aloe
vera. K léčení se používá list nebo vylisovaná šťáva.
Čerstvá netřesková šťáva jako lék při nemocech uší: Netřeskové listy
rozdrtíme v porcelánovém lékárenském hmoždíři a do šťávy namočíme
vatový tampon, který vložíme do ucha při nedoslýchavosti, zvonění v
uších. Při ušních zánětech u dětí nakapeme 2-3x denně do ucha několik
kapek čerstvé šťávy.
Čerstvá netřesková šťáva pro zevní použití bradavice, kuří oka, záněty
v ústní dutině ústní a krku a na spáleniny: Bradavice a kuří oka
potíráme podle potřeby, pro kloktání použijeme kloktadlo z
šalvěje či řepíku a přidáme do něj 2-3 lžičky řerstvé netřeskové
šťávy, používáme vychlazené podle potřeby.
Chladivá netřesková mast na pohmožděniny, modřiny a drobné
rány: Pomačkané listy netřesku vaříme s čistým vepřovým
sádlem tak dlouho, až se šťáva vypaří. Pak přefiltrujeme, plníme
do kelímků od krému a necháme vychladnout a zatuhnout.
Použít lze i jiný tuk - kokosový nebo bambucké máslo, který se
dá zakoupit v čisté podobě. Hotovou mast uchováváme v
chladničce.
Rychlá první pomoc venku v přírodě při požahání kopřivou,
poštípání hmyzem, na popáleniny, modřiny a drobné rány: Z
netřeskových listů sloupneme tenkou slupku, aby se uvolnila
šťáva, a použijeme jako obklad na postižené místo.
Chladivý nápoj z netřesku při horečce a zahlenění horních cest
dýchacích: Do sklenice čisté vody vložíme několik omytých
čerstvých lístků netřesku a necháme louhovat nejméně 1
hodinu, přidat lze i oloupanou salátovou okurku. Scedíme a
pijeme vychlazené podle potřeby, nejvíce 3 sklenice denně, ne však v těhotenství, při kojení a pro
malé děti.
Osvěžující chladivá pleťová voda s netřeskem a okurkou po spálení pokožky sluncem:
Stejným postupem jako nápoj připravíme vylouhováním netřesku a salátové okurky i pleťovou vodu a
obklad na pokožku spálenou od slunce
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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)
POLÉVKA Z RAJSKÝCH JABLÍČEK
Usmažíme cibuli, přidáme po okraj rajská jablíčka a dusíme asi ½ hodiny. Potom přidáme pepř,
nové koření, tymián, dobromysl a trochu mouky, až mouka vyprahne, rozředíme polévkou z kostí
(hovězí vývar) a přidáme sůl, cukr a ocet. Když se polévka dobře povařila, přidáme rýži neb
brambory (uvařené).

VEJCE S OMÁČKOU
Ze lžíce másla upravíme bílou cibulkovou jíšku, do níž přidáme kousek celeru, petržele a
mrkve v celku, pepř, nové koření a bobkový list. Pak rozředíme mlékem, necháme dobře
povařit, osolíme, dáme ocet, procedíme přes síto a do hotové, nepříliš husté omáčky,
rozbijeme opatrně celá vejce. Přitom nemícháme, aby vejce zůstala celá. K tomu se
podávají brambory.
HOLANDSKÉ ŘEZY - předkrm
Chlebíčkovou formu vyložíme papírem, na dno formy dáme vrstvu tence krájeného
uzeného masa nebo šunky. Potřeme tence sardelovým máslem. Na máslo vrstvu
šunky a opět máslo (máslo utřeme se sardelovou pastou, nebo nakládanými
sardelkami) a zase šunku. Pak přeložíme papírem a zatížíme. Necháme v chladu do
druhého dne stát. Pak papír opatrně odstraníme a zalijeme ½ cm vrstvou
rozpuštěného rosolu. Než zalejeme rosolem můžeme šunku ozdobit okurkou, či jinou
zeleninou. Necháme ztuhnout.
ZAVAŘOVÁNÍ ŠVESTEK
½ litru vody a 1,5kg cukru svařiti, jest to na 4,5 kg ovoce. Ovoce může býti různé (skvělé
jsou mirabelky či jiné špendlíky apd.). Když se ovoce vaří, jest nutno toto vyndati, když
švestky praskají. Uvařené švestky se vyndají ze šťávy a šťáva se nechá znovu přejít
varem, sebere se pěna a přidá se kávová lžička kyseliny benzolové. Ovoce se dá do 5
litrové teplé lahve, aleje se šťávou a zaváže celofánem. Takto uvařené ovoce vydrží nezkažené po celou zimu,
může býti používáno z celé lahve i po potřebných částech, aniž by se kazilo.
ŠKVARKOVÉ PLACIČKY
0,5 kg hladké mouky, 200 ml šlehačky, 1,5 dcl mléka, 250 ml hrnek drobných škvarků, 2 dcl
rozpuštěného sádla, osolit dle chuti. Rozpracovat hladké těsto. Z těsta tvoříme placičky. Před
pečením propícháme vidličkou, aby se netvořily bubliny. Pečeme dozlatova na plechu. Zdobíme
šlehačkou.
Babiččiny rady:
 Při pečení moučníku se může stát, že povrch rychle zčervená, přitom střed není dost propečený.
Připálení moučníku zabrání, když plech nebo jinou formu překryjeme alobalem.
 Brambory budou rychleji uvařené, přidáme-li do vody plátek másla.
 Zkuste do guláše a jiných tmavých omáček přidat místo klasické zásmažky trochu strouhanky.
Výsledek bude stejný, ne-li chutnější.
 Předpřipravené jednohubky před okoráním zachráníme tak, že je v lednici překryjeme vlhkou
utěrkou.
 Po dovaření zeleniny (brambory, květák, brokolice a další) vodu nevyléváme, ale použijeme ji
třeba na podlévání pečeného masa nebo si z ní připravíme polévku.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Sedí takhle rodinka u stolu a otec povídá :
"Koupím prase, bude zabijačka, uděláme
klobásky, jitrničky, ..." V zápětí se napřáhne a
vrazí synovi takovou facku, až spadne ze židle.
Manželka na to: "Co to proboha děláš? Proč ho
biješ?" Otec na to : "Už ho vidím, debila, jak to
žere bez chleba".
Policajti mají výplatu, nadporučík volá podle
jména: "Novák!" "Tady!" "24.800 Kč" a Novák
si jde pro prachy. "Mrkvička!" "Zde!" "25.200
Kč" a Mrkvička si jde pro prachy. "Souhrn!"
Nikdo se neozývá. "Souhrn!!!" Zase ticho. "To
je blbec, má tady 183.400 Kč a nechce si to
vybrat..."
Jdou dva policajti na obchůzku. Jsou právě na
kraji svého revíru, když najednou uvidí
mrtvolu. Nevědí, co s ní, tak se rozhodnou, že
ji odtáhnou do sousedního revíru a bude klid. V
sousedním revíru ji za chvíli najdou jiní
policajti a jeden říká druhému: "Hele, vole, ona
se vrátila!"
Jednou říká šéf policajtům: "Zítra se pěkně
oblečte, protože jdeme Figarovu svatbu."
Policajti druhý den přišli pěkně oblečení a přišli
i s kyticemi a dorty. Šéf na ně zlostně křičí:
"Vy hlupáci! Jdeme na operu a ne na normální
svatbu!" Jeden podřízený se naštve a říká:
"Teď si frajer co, ale kdo přišel v holinkách a s
udicí, když jsme šli na Labutí jezero?"
Dva policisté neměli kde bydlet, a tak si koupili
dva vyřazené spací vagóny. "Já to mám celkem
dobré," povídá první, "ale mám na vagóně
Napsáno nekuřáci a tak musím chodit kouřit
ven. "Ty se máš," na to druhý, "to já mám na
záchodě cedulku Používejte jen za jízdy a než
ten vagón roztlačím, tak se většinou vždycky
poseru!"
Přijde policajt na stanici, v ruce má psí lejno a
říká: "Chlapi,podívejte se, do čeho jsem málem
šlápnul!"

Baví se dva mladíci: "A víš, jaký je rozdíl mezi
policajtem a debilem?" Najednou se spoza
rohu vynoří policajt: "No, jaký, jaký??"
"Žádný." "No proto!!"
Ptá se občan policisty: "Prosím vás, je tato
ulice bezpečná?" Samozřejmě, že je bezpečná,
jinak bych tu nestál!"
Potkají se 3 žraloci a sdělují si své zážitky
.První povídá: "Nedávno jsem sežral jednoho
Američana a ten byl tak nacpanej
hamburgrama, že mi bylo tejden na blití."
Druhý na to: "To já nedávno sežral jednoho
Rusáka, ten byl tak napitej, že jsem nedokázal
plavat rovně."A třetí povídá: "To nic neni, to já
nedávno sežral českýho policajta a ten byl tak
dutej, že jsem se nemoh tejden potopit!"
Baví se dva policajti: "Nechal jsem si včera
udělat ten test na IQ." Opravdu? A jaký máš
výsledek?" "Chválabohu negativní..."
Je to pestré a není to vidět. Pastelky zakopané
v zemi.
Syn Arabského šejka se rozhodne studovat v
Čechách. Po dvou letech píše domů rodině:
Moc se mi tu líbí, pilně se učím, mám samé
jedničky a jsou tu na mě moc hodní. Jenom
když zaparkuji před školou své pozlacené auto
a dívám se, jak náš pan učitel vystupuje z
tramvaje, je mi smutno....O týden později
přijde synovi dopis s šekem na 2 miliony :
Nedělej nám ostudu, kup si taky tramvaj!
Panička říká papouškovi, ,,Když tě zatahám za
jednu nožičku co řekneš?" ,,Jsi kchráásná"
,,Když tě zatahám za druhou nožičku co
řekneš?" ,,Jsi náádcherrnáá" ,,Když tě zatahám
zaobě nožičky co řekneš?" ,,Tak spadnu ty
krráávo!"

MOUDRÁ VĚTA

Nevracej se ke starým napajedlům jenom pro vodu, čekají tam na tebe přátelé a sny.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 53. 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: 16.
„Pulíčkovo“

později

„U Doleckých“

Číslo popisné 16, jest menší dřevěný domek, patřící rodině Patkové. Dodnes se zde říká
„U Doleckých“

ROK

MAJITELÉ

Václav Hušek
1700

Mikoláš Číla

1704

Jan Kodejš

1716

Matěj Kogdess

1748

Václav Kodejš

1777

Matěj Kodejš

1778

Matěj Číla
Kubíček

1781

Josef Patka

1812

Josef Patka

1817

Václav kodejš

1822

Franc Vít

1850

Karolína Vítová

1848

Josef Patka

1862

František Pulíček
Ladislav Pulíček

2009

Jan Litera a Petruška
Literová
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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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