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Z DOMOVA
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V LOUŽNICI
Vážení občané, v rámci rekonstrukce střechy u čp. 59 - paní Helena
Bémová, nebude svítit veřejné osvětlení směrem od hospody dolů na
Železný brod a na Radčice. Omlouváme se za nutné opatření, které
nastane rekonstrukcí střechy. OÚ Loužnice

BOUŘKA – po tropických dnech, přišla v pondělí od západu bouřka. Vítr ohýbal stromy, déšť bičoval zemi a
blesky křižovaly oblohu. Elektřina nevydržela a na chvíli vypnula.
Ve Smržovce nevydržela nápor lípa, která se rozpůlila. Část stromu zasáhla
rodinný dům a po zásahu bleskem začala hořet rekreační chalupa u Kapličky
v Hraběticích. Na Jablonecku vyjely profesionální i dobrovolné jednotky požární
ochrany k 9 událostem. Ve Smržovce strom spadl na rodinný domek, v Jablonci
nad Nisou, Plavech - Haraticích, Pěnčíně - Huti, Malé Skále a Josefově Dole Dolním Maxově padlé stromy blokovaly komunikace. Do Smržovky vyjeli i
profesionální hasiči HZSP SŽDC s. o. k osobnímu vlaku, který narazil do padlého
stromu. V Jablonci nad Nisou v Liberecké ulici přívalový déšť zaplavil výtahovou šachtu.
HOUBY, KAM SE PODÍVÁŠ
Letošní rok je na houby, alespoň v Loužnici, velice štědrý. Již od května je možné najít houby, a
když ne plný koš, tak alespoň na polívku. Mě se podařilo najít pýchavku i na zahradě. Byla
velikostí fotbalového míče, jen škoda, že slimáci a jiná havěť si do ní udělali díry, takhle vypadala
jako zmačkaný papír. A co o houbách říkají lidové pranostiky?
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří.
DOTISK KNIHY
Jak již všichni víte, tak v minulém roce přišla na trh nová kniha
„ZA ŽIVOTA SE STANE LEDACOS“, kterou napsala rodačka z Loužnice paní Jarmila Bachmanová
(Novotná). Kniha nabízí čtenářům jednasedmdesát příběhů vybraných z řady vyprávění, která byla
zaznamenána při výzkumu nářečí na severním Železnobrodsku. Jedná se o skutečné životní
příběhy obyčejných lidí. Ke knize je přidán i kompaktní disk se zvukovými ukázky vyprávění. Knihu
vydalo Nakladatelství Bor. Jelikož o knihu v naší obci byl veliký zájem, nakladatelství Bor se
rozhodlo o další dotisk a poprosila jsem autorku, abychom mohli uspořádat v Hospůdce Na Záduší
zase autogramiádu s prodejem této knihy. Termín autogramiády bude ještě upřesněn, ale již nyní
si za 185,- Kč můžete knihu koupit v Hospůdce Na Záduší.
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.

CO S OBTÍŽNÝM HMYZEM?
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Vosy a sršni jsou
užiteční tvorové, na
jaře likvidují housenky
a larvy škůdců. V létě
se ale přemnoží, což
je případ letošního
roku. Při ničení hnízda
hrozí, že hmyz proti
sobě poštvete a
zaútočí na vás.
Nezapomínejte proto
na ochranné pomůcky,
hubení vos v krátkých
kalhotách a tričku by
se vám mohlo vymstít. Odborníci se k hnízdu
nepřiblíží bez kukly, kombinézy a rukavic. Pokud
chcete likvidovat hnízdo postřikem, poohlédněte po
přípravku s podchlazovacím účinkem. Ten okamžitě
snižuje pohyblivost hmyzu. Hubení si naplánujte na
pozdní večer, kdy je téměř všechen hmyz v klidu
můžete zlikvidovat pomocí vysavače. Odborné firmy
používají průmyslové vysavače se silným výkonem.
Doma se dá použít zahradní drtič listí, který má
uvnitř vrtuli. U běžného vysavače zůstane hmyz živý
a při vyndávání pytle by zaútočil. Bezpečnější je
přivolat k odstranění hnízda zkušené odborníky.
Zásah hasičů je sice bezplatný, ale má háček. Hasiči
přijedou pouze v případě, kdy hmyz bezprostředně
ohrožuje životy a hnízdo je na veřejném
prostranství. To se týká například škol nebo
nemocnic. Pokud zavoláte na linku 150 a operátoři
nevyhodnotí vaši situaci jako závažnou, doporučí

19. srpna
2009

uvnitř hnízda. K hubení hmyzu a ničení jeho hnízd
používejte i takzvané insekticidy. Mezi osvědčené
přípravky patří Biolit a Biotoll. Z postřiků zkuste
Biolit na hubení létajícího hmyzu, Biolit na hubení
létajícího a lezoucího hmyzu nebo Biolit plus na
vosy. Naproti tomu Biotoll je práškový přípravek.
Lze ho aplikovat i z větší vzdálenosti, ne přímo u
hnízda. Ničení hnízda můžete doplnit lapačem. Tato
past naláká hmyz na svou vůni a už ho nepustí. V
blízkosti hnízda se jistě stane oblíbeným terčem vos
a sršní. Lapače nejsou zbytečná věc. Pomohou snížit
počet vos nebo sršňů, ale také i najít hnízdo.
Šikovnou past nemusíte kupovat, ale sami si ji
vyrobit. Odřízněte od PET lahve vrchní třetinu.
Naplňte dno sladkou šťávou a zralým měkkým
ovocem a odříznutý vršek otočte směrem do lahve
tak, aby mezi stěnami nebyla mezera. Vosy a sršni
se dostanou dovnitř přes úzké hrdlo, východ už ale
nenajdou. Tyto lapače ocení především sadaři,
kterým hmyz ničí ovoce. Aktivně a účinněji je
vám firmy, které hnízda zlikvidují za poplatek.
Přesná cena závisí na druhu hmyzu, velikosti hnízda
i samotné firmě, připravte si 1 200 až 2 000 Kč.
Jestliže jste alergičtí na vosí píchnutí, raději se
nepokoušejte hnízdo sami odstranit a rovnou
přivolejte odborníky.
Sršni chránění nejsou - Nemusíte se bát, že za
zničení sršního hnízda zaplatíte pokutu. V západních
zemích, například v Německu, jsou sršni chránění. U
nás se o tom uvažovalo, v současnosti ale chránění
nejsou.

INFO „ČERNÉ ÚDOLÍ“

Ve čtvrtek 13.8.2009 v 6,40 hodin se v Železném Brodě stala dopravní nehoda. S vozidlem Š Fábia jela
27letá žena ze Semil. Nepřizpůsobila rychlost dopravní situaci a nedobrzdila za vozidlem Ford Escort, které
přibrzdilo z důvodů vyvolaných silničním provozem. Provinilá žena si z nehody odnáší blokovou pokutu ve
výši 1 000 Kč . Způsobená škoda činí 17 000 Kč.

STOLNÍ TENIS - PŘATELSKÝ ZÁPAS
LOUŽNICE A – TANVALD 16 : 6

První přípravný zápas před novou sezonou sehráli naši stolní tenisté v domácím
prostředí s Tanvaldem. Hosté, kteří v loni sestoupili do okresního přeboru II. třídy
přijeli v sestavě Štancl, Hlavatý, Michal, Harcura a Směšný. My jsme postavili
kompletní A mužstvo Abraham, Paldus a bratři Slavíci. Hned na úvod nám čtyřhry
nevyšly, obě jsme prohrály, ale dvouhry již byly o něčem jiném. Jen v pěti setech
se trápil se Směšným, který hraje po dvou letech (dříve v Desné) Paldus a dvakrát
hraje 3:2 na sety Slavík J. proti Harcubovi a Hlavatému. Nejlepší z hostů byl
Štancl, který dvakrát bodoval. Přátelský zápas se vydařil a spokojené byly obě
mužstva za kvalitní přípravu.
Body:LOUŽNICE : Slavík M. 5, Paldus 5, Slavík J. 4 Abraham 2
TANVALD : Štancl 2,5, Harcuba 1,5, Směšný 1,5
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VERNISÁŽ – Ve čtvrtek 13.8.2009 proběhla
vernisáž k otevření
výstavy
akademického malíře
Aloise Otahala. Byl to
malíř naší krajiny a
fotograf všech
událostí a krajinných
výjevů. Snad všichni
z okolí si od něj
nechávali dělat
portréty a svatební
fotografie. Umělecké
vlohy získal Alois
Otahal patrně po otci,
o jeho vzdělání v uměleckém oboru však bohužel
není nic známo. Je možné, že začínal jako malíř –
kolorista v některém z fotoateliérů.
Brzy po roce 1900 se pouští i do fotografování,
fotografie mu pak slouží jako předlohy pro malování.
Zejména fotografické portréty bývaly ve starých
ateliérech často kolorovány nebo podle nich
vytvářeny olejomalby v životní velikosti. Snad
největší dokonalosti dosáhl na náboženských a
alegorických obrazech, které u něj objednávali nejen
soukromí zákazníci, ale i církevní instituce a lidové
spolky. Zvláštní oblibě se těšily obrazy na historická
témata z českých dějin. Na některých Otahalových
krajinách je patrné, že byly vytvořeny za pomoci
fotografické předlohy, tedy až s fotografickou
přesností zobrazení. Ze dvou dochovaných skicáků
je zřejmý také postup jeho práce. Alois Otahal byl
především živnostníkem, jehož činnost směřovala k
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výdělku na obživu rodiny, ovšem prospěch, který z
jeho práce pocházel, plnil i pokladny místních
společenských korporací.
Snad každá domácnost v Držkově a mnohá v
blízkém okolí měla nějaký obraz od Otahala. Jeho
umělecká práce ovlivnila i životní volbu lidí v jeho
blízkosti. U syna Aloise to bylo následování otcova
příkladu, ale i držkovský rodák Josef Hýsek (1922 2000), pozdější akademický malíř v Liberci měl
odmalička jasno: „Já budu panem Otahalem“. S
trochou nadsázky bychom mohli Aloise Otahala
nazvat „dělníkem palety“, neboť za neuvěřitelných
více než 50 let jeho umělecké práce v naší obci po
něm zůstalo mnoho památek. Některé z nich dnes
můžete vidět na výstavě, kterou chtěla obec Držkov
připomenout a uctít dílo svého občana.
Ochotně a s nadšením je pro výstavu zapůjčili naši
spoluobčané; pro mnohé z nich jsou již obrazy
dědictvím po rodičích a mají k nim srdečný osobní
vztah, představují pro ně „odnepaměti“ součást
domova. Tímto jim všem také děkujeme. Zvláštní
poděkování patří Střední uměleckoprůmyslové škole
sklářské v Železné Brodě, která nám technicky
pomohla s realizací výstavy.
Výstava se koná v 1. patře budovy Obecního úřadu
v Držkově od 14. do 25. srpna 2009.
Lidé ji mohou přijít navštívit ve všední dny od
9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, o
víkendech od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Současně probíhá výstava starých fotografií
Držkova. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude
použit na rekonstrukci hrobky A. Otahala na místním
hřbitově. (autor Jaroslav Hrách)

VÝSTAVA JE ÚŽASNÁ, URČITĚ SI JI NENECHTE UJÍT!
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VANDALOVÉ
KŘIŽUJÍ
NAŠE LESY I
POLE - Velkým
problémem pro
lesníky jsou
nezodpovědní
motorkáři, kteří
se prohánějí po
lesích a polích na svých silných strojích. Až na
pomyslné čtvrté místo řadí vandalismus v podobě
nepřizpůsobivosti. Motorkáři nebo řidiči čtyřkolek,
pořádání technopárty nebo vandalismus v podobě
bezohledného táboření ve volné přírodě. To jsou
hlavní problémy, které trápí nejen ochránce přírody,
lesníky nebo hajné, ale také zemědělce, kteří kvůli
jízdě čtyřkolkářů po polích přicházejí o statisíce.
Zemědělci tak přicházejí až o statisíce korun. Stane
se, že motorkáři se líbí, jak vidí kukuřici před ním
lehat, a tak zcela zničí úrodu. Motorkářů a
především čtyřkolkářů za poslední tři roky rapidně
přibylo, jelikož se do Čech dovážejí levnější stroje z
Číny. Nárůst je katastrofální. Pro ně to je
adrenalinový sport, ale neuvědomují si, že plaší zvěř
a ničí pole.
Tak jako u všech lidí, není jeden jako druhý a
čtyřkolkáři se hájí, že za sebou nezanechávají zase
tak velké stopy, jako například traktor při těžbě
dřeva. Přírodě prý škodí o něco méně než terénní
motorkáři, protože jezdí hlavně po cestách pro
cyklisty a pro pěší. Dalším nešvarem bývají
vandalové v lesích, kteří nerespektují nepsaná
pravidla. Rozdělávání ohně v přírodě je staré jako
lidstvo samo. „Než jsme stačili rozbalit pruty,
utábořila se vedle nás početná rodina, která pustila
nahlas muziku z auta, rozdělala oheň a na něm
pálila snad i pneumatiky,“ uvedl jeden z
jabloneckých rybářů. „Pokud by policie narazila na
někoho, kdo na zakázaném místě nebo v chráněné
krajině rozdělává oheň, byl by vyzván, aby ho ihned
uhasil a situace by se řešila napomenutím nebo
blokovou pokutou do výše dvou tisíc korun,“ řekla
mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová.
Pro zvěř jsou největším zlem technopárty. Turisté
jsou v přírodě vždy vítáni, ale jen tehdy, pokud se
nechovají agresivně. Pokud někdo pálí gumy, hraničí
to se zákonem. Ještě za větší zlo pro zvěř jsou
technopárty pořádané na loukách na okrajích lesů.
Decibely přesáhnou únosnou míru, která negativně
na zvěř působí. Tyto akce jsou podle Šilhy čirým
projevem bezohlednosti člověka k přírodě. U
technařů bylo zaznamenáno v minulosti pytláctví s
odůvodněním, že chtěli vyzkoušet i jiný druh
zábavy.
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ZACINA LOVECKA SEZONA - Zbloudilá kulka, ale
i divočák, který tvrdošíjně trvá na tom, že houbař
neprojde. Před obojím teď varují myslivci. Začala
lovecká sezona a kromě zvěře je v lesích také
mnoho lidí. Myslivci upozorňují návštěvníky lesa
zejména před toulkami v příliš brzkých hodinách
nebo naopak navečer. V takových případech se
mohou setkat třeba s černou zvěří, to pak může
znamenat pro člověka riziko. Lidé by měli dodržet
jistou etiku a zvěř zbytečně nerušit. Hlavní sezona
lovu spárkaté zvěře začala v srpnu, stále častěji se v
lesích ozývají výstřely. Zároveň je v lesích mnoho
lidí díky období dovolených. Myslivci smí sice lovit
jen to, co je bezpečně obehnáno a ví, kam střílí a co
loví. V jistém případě ale může dojít i k odrazu střely
třeba od kamene. Vzhledem k tomu, kolik lidí se teď
v lesích pohybuje, je reálné, že se připletou k lovu.
Podle něj stále více lidí v lesích znamená pro
myslivce značný problém. Také kvůli cyklistům,
motorkářům nebo pejskařům je zvěř neustále
vytlačována z lesa. „Osobně, když slyším střelbu,
raději se místu vyhnu. Nemám pocit, že by myslivci
byli neukázněnější. dokonce mě i překvapují
výsledky alkoholových testů. Vadí mi spíš jen to,
když za sebou nechávají v lese patrony. Je to jako
odhazování nedopalků,“ komentoval známý
liberecký mykolog Zdeněk Pelda.
„Spíš si myslím, že větší nebezpečí hrozí lidem v lese
od zvěře. Je jí opravdu mnoho. Prakticky pokaždé,
když jdu do lesa, tak nějaké zvíře potkám. Vidím to i
na škodách, které za sebou nechává,“ dodal Pelda.
Za poslední dva roky nedošlo ke smrtelnému zranění
návštěvníka lesa střelou z myslivecké pušky. Zranění
utrpěli jen lovci.
V srpnu končí srnčí říje, pozornost by měli zvýšit i
motoristé. „Poměrně často vběhne nenadále srnec
do silnice. Mnoho řidičů na to pak doplatí, protože
jim zvíře poškodí auto,“ upozornil myslivec Jiří Šilha.
„Může dojít k odrazu střely třeba od kamene.
Vzhledem k tomu, kolik lidí se teď v lesích
pohybuje, je reálné, že se připletou k lovu.“
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ZE SVĚTA
KRKONOŠE Kontrolní akce,
kterou v úterý časně
zrána uspořádali
zaměstnanci Správy
Krkonošského
národního parku,
nezastihla ve
sledovaných lokalitách žádné hříšníky. Strážci hor si
tentokrát k rozsáhlému výjezdu přizvali i cizineckou
policii, která jim měla pomoci postihnout eventuální
nelegální sběry borůvek v zakázaných oblastech.
Zkušenosti z minulých let totiž ukázaly, že
hromadné nájezdy do keříků brusnice borůvkové v
Krkonoších pořádají hlavně „profesionální sběrači“ z
Polska a Ukrajiny. V honbě za výdělkem z prodeje
borůvek útočí zvláště na plochy v blízkosti přechodů
cest v pohraničí. „To, že jsme dnes nikoho v borůvčí
nepřistihli, považujeme za velmi kladný výsledek,“
hodnotil akci odborný pracovník Správy KRNAP
Radek Drahný. „Svědčí o tom, že nejen česká
veřejnost, ale zřejmě i sběrači ze zahraničí, jsou už
mnohem více informováni, že až do října je vstup do
vymezených lokalit I. a II. zóny národního parku
zakázán. Lidé také vědí, že naši strážci se tam stále
namátkově pohybují a udělují za drancování keříků s
borůvkami pokuty,“ řekl Radek Drahný. Finanční
sankce může dosáhnout až deseti tisíc korun. „K
dnešnímu dni evidujeme pouhých sedm případů,
kdy lidé vstoupili do volného terénu se záměrem
sbírat borůvky. Všichni však v okamžiku, kdy spatřili
strážce Správy KRNAP, utekli,“ dodal Drahný.
„Nechceme sběrače borůvek honit po pasece, ale
snažíme se, aby strážci byli venku ještě dříve, než
sběrači přijdou, a odradili je tak od vstupu do
zakázaných lokalit. Důležitá je prevence,“
komentoval ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka
výsledek akce. V loňském roce stráž přírody předala
odboru státní správy celkem 52 protokolů, 34
hřebenových česáků a 10 nádob na borůvky. Na
základě protokolů bylo vedeno 49 přestupkových
řízení. Všem byla udělena pokuta a u těch, kterým
byly zabaveny pomůcky na česání borůvek (hřebeny
a nádoby), bylo rozhodnuto o propadnutí věcí do
vlastnictví státu. Návštěvníci Krkonoš mohou
některé předměty vidět v muzeu Šindelka v
Harrachově, další byly uloženy v depozitáři
Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Borůvkové
nařízení o zákazu vstupu do vybraných lokalit platí
do 15. října.
KOŠŤÁLOVBRATŘÍKOV - V
areálu Pod Kozlovem
se sešlo 49 hasičských
družstev mužů i
žen.Tentokrát do
Košťálova zamířilo
sedmé kolo Podkozákovské ligy. Místní hasiči

přivítali ve zdejším areálu Pod Kozlovem na
perfektně připravené trati 13 družstev žen a 36
kolektivů mužů. Zdejší soutěž je vždy uspořádána
velmi kvalitně a nejinak tomu bylo i letos. Jako
bonus navíc připravili pořadatelé on-line televizní
přenos soutěže do televizorů umístěných v zázemí,
takže nikdo nepřišel při občerstvování o nic
důležitého. V kategorii žen to bylo tentokrát
neuvěřitelně napínavé. Rozdíl mezi vítězkami z
Bratříkova a čtvrtým družstvem činil pouhých 0,35
vteřiny. Svým příznivcům udělalo radost domácí
družstvo, které obsadilo skvělé druhé místo. V
kategorii mužů ovládli popředí očekávané družstva.
Své letošní prokletí zlomilo konečně družstvo Jinolic
a vystoupilo na stupeň nejvyšší. Mnohé překvapilo
družstvo Nouzova, které při svém prvním letošním
startu v seriálu předvedlo výborný útok a s kvalitním
časem 16,50 obsadilo 10. místo. Téměř neuvěřitelné
se zdá také zlepšování mužů z Nové Vsi nad
Popelkou, kteří osobním rekordem 17,56 obsadili 13.
místo. Podkozákovská liga se stěhuje již příští týden
na soutěž do Semil – Podmoklic. Zde se v sobotu od
10 hodin utkají družstva při velmi atraktivním
systému dvou paralelně umístěných soutěžních
drah, takže bude možnost přímého srovnání
soutěžících. Navíc se soutěží na dva pokusy, což
určitě přispěje k velmi kvalitním požárním útokům.
Výsledky: Ženy: 1. Bratříkov 18,50, 2. Košťálov
18,76, 3. Benešov u Semil 18,79, 4. Vitiněves 18,85,
5. Libuň 19,37. Muži: 1. Jinolice 14,37, 2. Libuň
14,57, 3. Kosmonosy 14,76, 4. Jirkov 15,24, 5.
Podůlší A 15,44.
IGELITKY KONČÍ, VYNDEJTE
SI SÍŤOVKY PO BABIČCE Síťovka, oblíbená taška našich
babiček, vstává z mrtvých. Původní
český vynález Vavřína Krčila z
počátku minulého století nebyl
patentově chráněn, a tak si ho
přednedávnem nechal zaregistrovat podnikatel
Zdeněk Červinka. Napadlo ho, že síťovky by se
mohly stát náhradou neekologických "igelitek". Teď
už v Číně vyrábí statisíce síťovek a brzy chce
výrazně zvednout výrobu. "Právě jednáme s
nizozemskou firmou Ahold o dodávce deseti milionů
tašek," říká Červinka. Ahold je nadnárodní řetězec,
který v Evropě provozuje supermarkety Albert.
Zájem o síťovky je podle Červinky i v USA. U
znovuzrození síťovky stála přitom náhoda. "Jel jsem
asi před rokem autem a lidé v rádiu odpovídali na
anketní otázku: Co jim chybí z dřívější doby? Jedna
z posluchaček si posteskla, že prý síťovka," říká
podnikatel. Jakmile dojel domů, volal mamince, zda
má ještě nějakou síťovku z dřívějších dob. Po
půlhodině hledání ji našla. I Jaroslava Červinková si
posteskla, že jí při nákupech chybí taška, kterou
snadno schová v dlani a přitom se do ní vejde
spousta věcí. Podnikatel už nepotřeboval další
argumenty a začal jednat: ve Žďáru nad Sázavou,
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kde se tašky dříve vyráběly, našel na smetišti šest
pletacích strojů. Ty mu opravil jejich někdejší
údržbář Josef Janotka. Stroje odvezl do Číny a tam
nyní dělníci české síťovky vyrábějí. "Jsou tam velmi
levní, ale také velmi pracovití," vysvětluje podnikatel
důvod, proč má výrobní provozy v Číně. Se získáním
celosvětového patentu na síťovky neměl podnikatel
Zdeněk Červinka nejmenší potíže: "Patentový úřad
nám sdělil, že síťovka i její průmyslový vzor jsou
autorsky volné, takže jsme ji jako patent přihlásili a
můžeme ji teď vyrábět pouze my." Na šesti
pletacích strojích ze Žďáru nad Sázavou pracuje v
Číně trvale jen sedm dělníků. "Ostatní si podle
velikosti zakázky najímáme. V jednu chvíli jich bylo
až čtyři sta. To když jsme v Česku dostali šibeniční
zakázku téměř na tři sta tisíc tašek," říká podnikatel
Červinka. Kvůli rostoucímu zájmu o síťovky si nyní
bere úvěr na moderní pletací stroj s měsíční
kapacitou 1,5 milionu tašek. Jen tak bude moci
vyhovět nadnárodnímu obchodnímu řetězci Ahold, s
nímž jedná o dodávce deseti milionů
tašek.Skutečným vynálezcem síťovky je český
podnikatel Vavřín Krčil (1895–1968). Lidé si jeho
nákupní tašky rychle oblíbili kvůli skladnosti, lehkosti
a nízké ceně. Krčilovi však podle všeho scházely v
roce 1926 peníze, aby získal mezinárodní patent na
svůj, v té době zcela převratný, autorský návrh. Za
pár let se proto české síťovky začaly vyrábět ve
Švýcarsku či v Itálii a zaplavily celý svět. Sám Krčil
je vyvážel do Kanady, Francie, Švýcarska, Německa,
Rakouska i do zemí severní Afriky. Oblíbené síťovky
ustoupily nakonec igelitkám, které kupující dostávají
zdarma. Ty síťové však neřekly poslední slovo:
stamiliony tun vyhozených igelitek, které zamořují
přírodu, takže jen u pobřeží Kalifornie plují vyhozené
odpady o rozloze státu Texas, dávají síťovkám
novou šanci. Jen v Česku se v prodejnách Albert a
Hypernova rozdá ročně 60 milionů igelitek. Jejich
roční celosvětová produkce pak dosahuje 180
milionů tun. Pod narůstajícím tlakem ekologů se
proto k síťovkám vracejí i světové obchodní řetězce.
Podle atestů, které si nechal Červinka vypracovat,
nahradí jedna síťovka svou životností až 200
plastových tašek. V Česku je navíc připravena
novela zákona o odpadech, podle něhož se igelitky
už nebudou moci dávat v obchodech zdarma.
Síťovka přijde na 30 korun, ale zákazníci si
nestěžují.

19. srpna
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hodin bezpečně na zem. Další více jak hodinu jim
zabralo sundávání padáku.
ZOO LIBEREC - Již 5. ročník dřevosochařského
sympózia Etnořez 2009 přivítá od pondělí 17. srpna
liberecká zoologická zahrada. „Až do pátku 21.
srpna tak bude výběh lam alpak ve vstupní části
ZOO patřit nikoli zvířatům, ale čtyřem výtvarníkům,
kteří zde pomocí motorových pil a řezbářského
náčiní vytvoří zajímavé plastiky,“ informoval tiskový
mluvčí Zoologické zahrady Liberec Ivan Langr s tím,
že tuto týdenní akci tradičně uspořádá sdružení
Artefaktum.cz. Hotová umělecká díla dřevořezbářů
pak budou umístěna v areálu ZOO.
RADČICE – Ani přicházející bouřka
neodradila neznámé pobudy, od
úmyslu ukrást, na zahradě u domu
manželů Matěáskových, držák s
hadicí. Že by se začaly opoakovat
loňské krádeže ? Kdy někoho nenechal
v klidu čerstvě sklizený česnek, houpačku, dětskou
koloběžku či slunečník ?

KOZÁKOV - Záchrana
paraglidisty. K
záchraně paraglidisty
uvízlého v korunách
stromů na Kozákově
vyjeli v sobotu 15.
srpna 2009 ve 14:21
hodin profesionální
hasiči HZS LK ze
stanice Semily. Lezecká
skupina musela k místu záchrany sestoupit od
rozhledny jihozápadní strání cca 200 metrů.
Nezraněného paraglidistu za pomoci nastavovacího
žebříku a lezeckého materiálu hasiči dostali v 15:32
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KULTURA
POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOST
PUTOVANI ZA POVESTMI ČESKEHO RAJE
(HÍÍ PÍÍ BZÍÍ FRÍÍ)
Galerie XY, Semily
Zveme všechny, kdo jsou pro mír, kytičky,
1.8.2009 až 4.9.2009 od 9:00 do 18:00 hodin
korálky, bosí nohy a lásku na HÍÍ PÍÍ BZÍÍ FRÍÍ.
Velká zahradní sláva, se bude konat 22. 8.
JOSEF JIRA - OBRAZY
2009 od 16:00 hodin v zahradách u sokolovny
Boučkův statek - Malá Skála
ve Bzí. K tanci zahrají: 5kg, alternativní bigbeat
30.5.2009 až 11.9.2009
Jan Krajník a kapela N.O.C. Karel Jiroš a Jan
Fišar dívčí kapela Dpos triou Nekrmit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 14. - 25. 8. 2009 proběhne v budově obecního úřadu v Držkově výstava obrazů bývalého
držkovského občana akademického malíře Aloise Otahala. Zároveň si budete moci prohlédnout fotografie Držkova
z let již dávno uplynulých. Slavnostní zahájení výstavy se koná ve čtvrtek 13. 8. 2009 v 17:00 hod.
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ČERNÁ KRONIKA

JABLONEC N.N. - V pondělí 10.8.2009 v 16,55 hodin
došlo na výjezdu z Jablonce n. N. směrem na Prahu
k dopravní nehodě kvůli zvířeti. S vozidlem Opel
Astra Caravan jel 39letý muž z Liberce. Z pravé
strany mu do jízdní dráhy vběhlo nějaké zvíře. Muž
se mu chtěl vyhnout, vlivem rychlosti ale dostal
smyk, vyjel mimo komunikaci a vozidlo se převrátilo
na střechu. Ke zranění osob nedošlo, pouze ke
vzniku hmotné škody ve výši 95 000 Kč.
HORNÍ POLUBNÝ -V průběhu víkendu odcizil
neznámý pachatel na Horním Polubném lešení.
Jednalo se o 2 kostky tzv. haki lešení, konkrétně 16
příčníků a 8 stojen. Pachatel lešení odcizil, přestože
bylo smontováno a umístěno u stěny domu.
54letému majiteli domu z Plavů vznikla škoda ve
výši 6 000 Kč.
VELKÉ HAMRY - Neznámý pachatel vandalsky řádil v
přízemí bytového domu ve Velkých Hamrech. Z
nezjištěného důvodu uřezal části v chodbě
odloženého dětského kočárku, poškodil sportovní
boty značky Adidas, dále zimní pracovní boty a
dokonce i květiny v květináči. Jeho jednáním vznikla
škoda ve výši 8 000 Kč.
HRABĚTICE- V průběhu noci z pondělí na úterý
došlo na Hraběticích k vloupání do stavební buňky.
Neznámý pachatel překonal dva visací zámky
chránící vstup do buňky a zevnitř odcizil stavební
nářadí a náčiní. Konkrétně se jednalo o vibrační
pěch, elektrocentrálu, aku šroubováky, úhlovou
brusku, příklepovou vrtačku, vrtací kladivo a další
věci. Hodnota odcizených věcí přesahuje částku 100
000 Kč.
KOKONÍN - Do domu v Jablonci n.N. – Kokoníně
vnikl v průběhu noci z pondělí na úterý neznámý
pachatel. V přízemí domu vysadil ventilační okno
vedoucí do sklepní místnosti, vnikl dovnitř, prošel do
předsíně domu a tam odcizil odloženou pánskou
koženou peněženku s penězi a platebními kartami.
Majitele domu tato nezvaná návštěva přišla na více
než 10 000 Kč.
NOVÁ VES - Ve středu 12.8.2009 v 16,50 hodin
havarovala na silnici vedoucí od Nové Vsi n.N.
směrem na Jablonec n.N. 24-letá žena. Žena jela s
vozidlem Peugeot 206. Při projíždění levotočivé
zatáčky ji z levé strany vyběhla srnka. Žena se
zalekla, vyjela vpravo mimo vozovku a narazila do
stromu. Při nehodě vznikla škoda ve výši 70 000 Kč
a naštěstí žádné zranění.

JABLONEC N.N. - Do stavební buňky v ulici Pod
Vodárnou v Jablonci n.N. vnikl v průběhu noci z
úterý na středu neznámý pachatel. Překonal dvě
petlice instalované na dveřích buňky a zevnitř odcizil

elektrocentrálu Promax, ponorný pěch, úhlovou
brusku, svařovací soupravu, bourací kladivo,
příklepovou vrtačku a další věci. Celkově způsobená
škoda činí 90 000 Kč.

JABLONEC N.N. - V úterý 12.8.2009 v 18,40 hodin
došlo v sázkové kanceláři v Jablonci n.N. k loupeži.
K obsluze kanceláře přistoupil s punčochou a kapucí
na hlavě 31-letý muž. Ženě podal lístek, na kterém
měl napsáno, ať mu dá všechny peníze, že má
zbraň, i že jí nechce ublížit. Žena muži vydala 12
000 Kč a on odešel pryč. Muž nebyl v kanceláři
poprvé. Na základě informací od obsluhy a dalších
osob vytipovali policisté osobu pachatele a začali
pátrat. Pátrání bylo velmi rychle úspěšné, neboť již
v 19,40 byl pachatel zadržen a následně obviněn z
trestného činu loupeže, za což může být potrestán
odnětím svobody v trvání od dvou do deseti let.
TANVALD- Ve čtvrtek 13.8.2009 v 23,40 hodin byl v
Tanvaldě v Železnobrodské ulici zastaven 30-letý
řidič z Velkých hamrů jedoucí s vozidlem Škoda
Favorit. Řidič jevil známky požití alkoholu, takže
policejní hlídka přistoupila ke kontrole přístrojem
Drager. Naměřená hodnota potvrdila, že muž před
jízdou požil alkohol, konkrétně 1,26 g/kg alkoholu v
dechu. Kontrolou dokladů policisté navíc zjistili, že
muž není vlastníkem řidičského oprávnění. V
současné době tak ve Zkráceném přípravném řízení
čelí podezření ze spáchání trestného činu Řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění a
Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což může
být potrestán odnětím svobody v trvání až jeden
rok.
FRÝDŠTEJN - V průběhu noci ze čtvrtka na pátek se
neznámý pachatel pokusil v obci Frýdštejn odcizit
zaparkované vozidlo Š Octávia. Ve vozidle rozlomil
spínací skříňku, ale vozidlo se mu odcizit nepovedlo.
Řadící páka vozidla byla uzamčena zabezpečovacím
zařízením, které se zloději nepodařilo překonat. Na
památku si tak alespoň odnesl kryt páky. Majiteli
vozidla vznikla počínáním zloděje škoda ve výši 20
000 Kč.
SMRŽOVKA- V pondělí 17.8.2009 v 7,40 hodin došlo
na Smržovce, na křižovatce ulic Hlavní –
Malostranská k dopravní nehodě s těžkým zraněním.
36-letý muž z Velkých Hamrů jedoucí s vozidlem
Ford F 350 s přívěsem vyjížděl z vedlejší ulice
Malostranská do hlavní silnice a nedal přednost z
levé strany přijíždějícímu motocyklu Honda
jedoucímu směrem na Tanvald. Náraz vozidla do
motocyklu způsobil 33-letému muži z Liberce
zranění s dobou léčení nad 6 týdnů. Provinilý muž
nyní čelí obvinění ze spáchání trestného činu
Ublížení na zdraví z nedbalosti, za což může být
potrestán odnětím svobody v trvání až pět let.
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STŘEDA 19.8.

25 °C/9 °C

ČTVRTEK 20.8.

POČASÍ

NEDĚLE 23.8.

26 °C/14 °C

27 °C/13 °C

PONDĚLÍ 24.8.

27 °C/16 °C

PÁTEK 21.8.

28 °C/14 °C

ÚTERÝ 25.8.

24 °C/15 °C

SOBOTA 22.8.

25 °C/14 °C

STŘEDA 26.8.

23 °C/14 °C

INFO KOUPALIŠTĚ:

teplota VODA:
20 °C
teplota VZDUCH:
26 °C
Koupaliště je čisté a udržované.

Sena u „Pazdrny“ (Pavlik Špidlen a Pepik Bukvic, rok cca 1984)

19. srpna
2009

Léto vstupuje do
fáze takzvaného
Bartolomějského
léta a podle toho
bude vypadat
počasí v příštím
pracovním týdnu.
Bude teplý a
slunečný,
nicméně ve
vzduchu už lze cítit
přicházející podzim.
Odpolední teploty se
budou šplhat i přes 30
°C, ale ranní teploty
klesnou k 9 °C. Tlaková
výše nad východní
Evropou, díky níž jsme
měli slunečný víkend,
bude během pondělí
slábnout a během dne
postoupí do střední
Evropy slabá studená
fronta od
severozápadu.
Zpočátku pondělí bude
skoro jasno až
polojasno, odpoledne
na západě území až
oblačno a ojedinělé
přeháňky nebo bouřky.
Teplé jihozápadní
proudění přinese
odpolední teploty na 26
až 30 °C.
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PRANOSTIKA

24.8.
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik
nehřeje.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Svatý Bartolomi létu hlavu zlomí.
Jaký čas jest na svatého Bartoloměje, takový
celý podzimek bude;
bude-li tento den pěkný čas, znamená
příjemný podzimek.
Den Bartoloměje jest pravidlo celého
podzimku.
Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude
i celý podzim.
Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim
máme, naděj
Pěkně-li na svatého Bartoloměje, pijí vinaři.
Dozrál-li hrozen do Bartoloměje, dobrým vínem
sudy naleje.
Je-li na Bartoloměje čas, je z lisu kvas.
Máme-li střídavé počasí na Bartoloměje, máme
též střídavý podzim.
Pěkný čas na svatého Bartoloměje – dobrý
podzimek, než se kdo naděje.

Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
Sucho na Bartoloměje – mrazné zimy naděje.
Na Bartoloměje moc mraků - v zimě moc
sněhu.
Svatý Bartoloměj zavádí mraky a činí konec
bouřkám.
Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm
ještě více.
Je-li bouřka na Bartoloměje, na podzim se
pořád změna děje.
Hřmí-li po svatém Bartoloměji, je podzim
dlouhý a pěkný.
Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej
sedláčku, pomali;
fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si
sedláčku, s oráním pospěš!
Po Bartoloměji studený rosy, nechoďte ráno
bosi.
Bartolomějské větry ovsy lámou.
Svatý Bartolomí všemu hlavu zlomí.
Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.
O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky,
a proto se nemá již nikdo koupat.

Fotbalisti Loužnice
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KALENDÁRIUM

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


19. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY









19. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
21. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
21. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
22. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
22. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
23. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
23. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Božena Šourková
Jakub Rogers
Petr Lanc
Jaroslav Bernt ml.
Tomáš Martinec
Tomáš Blažek ml.
Diana Špidlenová
Věra Udatná

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:

•
•
•
•
•

19.8. 1619 – České stavy sesadily Ferdinanda II.
20.8. 1796 – Václav Babinský, český loupežník († 1.
srpna 1879)
22.8. 1485 – Jindřich Tudor porazil Richarda III. v
bitvě u Bosworth, v Anglii skončily války růží.
22.8. 1922 – Miloš Kopecký, herec († 16. února
1996)
23.8. 1851 – Alois Jirásek, český spisovatel († 12.
března 1930)

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
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LOUŽNICKÉ TRADICE
Sv. Bartoloměj
24.8. - Bartoloměj
byl jedním z
Kristových
učedníků a býval
ztotožňován s
Natanaelem z
evangelia sv.
Jana, kterého
Ježíš popisoval
jako „toho, který
nezná lsti“. Žil
někdy v 1.století a
podle legend kázal slovo Boží v Malé Asii, na
severu Indie a v Arménii, kde byl také zaživa
stažen z kůže a poté podle z jedné legend
sťat, podle jiné ukřižován hlavou dolů.
Byl patronem všech, kteří pracovali s kůží řezníků, knihařů, obuvníků, krejčích,
rukavičkářů a koželuhů. Bývá zobrazován s
koželužským nožem.
V Loužnici se na svatého Bartoloměje dávaly
na dveře větvičky jeřabin. Bylo to prý na
památku svatého Bartoloměje, který byl
pronásledován. Dům, kam ho pronásledovatelé
viděli večer vcházel, označili jeřabinou. Ráno
chtěli světce podle označeného domu najít, ale
tou dobou byla již všechna stavení ozdobena
jeřabinami.
Jeřabiny, kterými bylo stavení ozdobeno, měly
zázračnou moc. Koho bolely zuby, měl dát vařit
vodu, do ní vložit jeřabiny a chvíli „inhalovat“.
Dále se „bartolomějská“ jeřabina dávala
dobytku, aby dobře žral.
Jeřabiny - ovoce
podzimu
Rostou bez povšimnutí
všude kolem nás a
pochutnává si na nich
nanejvýš ptactvo.
Jeřabiny jsou přitom
vynikající a zdravou
pochoutkou, která se jen musí umět připravit!
Jak vypadají a chutnají jeřabiny - Jeřabiny jsou
plody stromu jeřábu, kterého je známo na 80
druhů. Zbarvení plodů se pohybuje od světle
oranžové po tmavě červenou. Jeřabiny voní po
jablku a chutnají hořce a trpce. Chuťově
nejpříjemnější je jeřáb ptačí, který poznáte
podle vzpřímenějšího růstu a pilovitých konců

listů. Plody se sbírají v říjnu až listopadu a
rychle se suší.
Léčivé účinky jeřabin - Jeřabiny obsahují velké
množství vitamínu C, kyselinu jablečnou,
flavonoidy, železo, vápník a jód. Jsou
nápomocné při poruchách činnosti štítné žlázy,
při potížích s krevním tlakem. Tlumí také
horečku, střevní a revmatické potíže. Díky
obsahu látek podobných ženským hormonům
se využívají při menstruačních a
klimakterických potížích. Ve velkém množství
mohou ale jeřabiny vyvolat průjem nebo
zvracení.
Využití jeřabin v kuchyni - Z jeřabin lze vyrobit
pochoutky, ze kterých se budete olizovat až za
ušima. Výborná je nejen jeřabinová marmeláda
(nejlépe ve spojení s jablky a bezinkami),
jeřabinový kompot a různé zavařeniny, ale
také kandované jeřabiny, mošt nebo různé
alkoholické nápoje. Ze sušených jeřabin si
můžete uvařit také čaj nebo je přidávat do
moučníků. Jeřabiny jsou výborné k dochucení
jablečného či hruškového kompotu, zvláštní
chuť dodají i pečenému masu.
Jeřabinový kompot - Jeřabiny omyjeme,
zalijeme teplým cukerným roztokem (0,5 - 1 kg
cukru na litr vody) a necháme proslazovat.
Druhý den plníme jeřabiny do sklenic, sklenice
ponoříme do vodní lázně a sterilujeme asi 20
minut při 85 °C. Přikryjeme celofánem a
uzavřeme. Jeřabinový kompot můžete využívat
také jako náhražku brusinek při přípravě masa.
Jak se suší jeřabiny - Zralé plody dobře
omyjeme a
povaříme
ve vodě 15
- 20 minut.
Přidáme
větší
množství
cukru,
necháme
přes noc
prosladit.
Na druhý
den
jeřabiny
usušíme
v troubě.
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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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYROBTE SI PRÁZDNINOVÝ DENÍČEK

Máte doma fotografie, kamínky, lístečky, květiny či jiné atributy z letošních prázdnin? Udělejte si z nich
milou vzpomínku na letošné prázdniny v podobě deníčku, či rámečku s obrázky. Do kterého vše nalepíte
a popíšete i se vzpomínkami a zajímavostmi z letošních prázdnin. Po letech budete mít milou
vzpomínku.
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

Sladká rosolka
5-8 květů růží, lžíce čerstvě nasekaného zeleného pelyňku, právě tolik zelené máty, asi 5 cm
celé skořice, 1 muškátový oříšek, 10 hřebíčků, špetka mletého zázvoru, 500 g krystalového
cukru, 400 g medu, 1 l konzumního lihu, 1 l vody
Ve vhodném kastrolu svaříme vodu, přidáme veškeré rostlinné přísady, přikryjeme pokličkou a vaříme
asi 20 minut. Poté ještě přidáme cukr a trochu povaříme, aby se rozpustil. Ještě horkou směs
přecedíme přes husté plátno do jiného kastrolu, přilijeme 400 g medu, který v roztoku dobře
rozmícháme a necháme vychladnout. Nakonec přilijeme líh, opět promícháme, nalijeme likér rosolku do větší sklenice, uzavřeme a necháme několik dní ustát. Poté nápoj nalahvujeme,
zazátkujeme a uložíme na chladné místo alespoň na 4 týdny rozležet.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
Cichorium intybus - čekanka obecná - Čakanka obyčajná
Stanoviště:
Ruderální
porosty podél
cest, železniční
náspy, pole,
mýtiny, světliny,
sušší louky,
meze, příkopy,
pustá místa.
Léčitelství: Sbírá
se kořen (Radix
cichorii), někdy i
nať (Herba
cichorii) nebo list (oboje nejlépe před
rozkvětem) nebo květ, jenž je nejlepší hned v
rozkvětu. Kořen se sbírá na podzim (září až
listopad) nebo na jaře, po sběru a po omytí se
rozřeže na asi 15 cm dlouhé kousky a suší ve
stínu nebo při umělém sušení při teplotě max.
50 °C. Kořen je dlouhý až 30 cm a v průměru
mívá okolo 15 mm. Květ se sbírá nejlépe za
slunečného počasí v odpoledních hodinách.
Droga obsahuje glykosidickou hořčinu intybin
(reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje
činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále
inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů i
40% - inulin je hydroskopický bílý prášek bez
chuti a zápachu, špatně rozpustný ve studené
vodě, ale dobře ve vodě teplé, který se používá
jako výživa pro diabetiky, k získávání ovocného
cukru a jako diagnostická pomůcka při měření
činnosti ledvin), silici, cholin, třísloviny, manit,
arginin, sliz, terpenové hořčiny a větší
množství minerálních látek.
Droga povzbuzuje chuť k jídlu, působí mírně
projímavě, močopudně a žlučopudně, má vliv
na látkovou výměnu, užívá se při žlučových
kaméncích, zánětech močových cest, při
ledvinových kaméncích, při nechutenství,

zácpě. Dle J.A.Zentricha dále léčí záněty
zažívacího ústrojí, zlepšuje činnost srdce,
příznivě působí na funkci jater a žlučníku.
Zevně lze aplikovat při některých kožních
chorobách (vyrážky, vředy, uhry), očních
zánětech (užívá se výhradně květ) nebo na
zanícené či opuchlé klouby. Lze ji použít při
léčbě jaterních chorob (žloutenka) i v léčbě
nemocí sleziny. Obvykle se užívá nálev jedné
čajové lžičky na 200 ml a to 2x až 3x denně.
Droga se rovněž často míchá s jablečníkem,
heřmánkem nebo smetankou. Čerstvá šťáva z
kořene vmasírovaná do pokožky hlavy
podporuje růst vlasů.
Českém herbáři z roku 1899: Čekanka
(Cichorium Intybus) má kořen masitý, hořkou
mléční šťávou naplněný, lodyhu přímou, často
několik stop vysokou. Květy jsou barvy modré.
Roste na mezích a podle cest. Pěstuje se též,
poněvadž z kořene vyrábí se surogát kávy, tak
zvaná cichorie. Cukrovaný kořen tento dává se
dítkám, které mají škrkavky. Také se dává
proti žloutence a blednici. Užívá se též co
rozpouštějící lék proti zácpě a zašlemování
žaludku i střev, zvláště pochází-li ono od zlaté
žíly. Vezmou se 2—3 loty kořene a svaří se v
mázu vody až na polovic a pak se užívá po lžíci
odvar tento. Také lisuje se šťáva kořene a
přimíchá se jí 3-4 lžíce do šálku kávy nebo
polévky. Voda upravená z květů sílí zrak a
sprošťuje lidi mnohých bolestí. Proti chrkání
krve užívá se šťáva z kořene; pro souchotináře
svaří se 2—3 loty kořene sušeného v 2 mázech
vody půl hod. a pije se pak po šálku. Proti
křečím a bolestem podobným pije se odvar
květů. Šťáva rostliny má týž účinek jako šťáva
z kořene. Také proti zánětu očnímu užívá se
odvar čekanky a chrpy, v stejných dílech
smíšené.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

Tento týden vaříme s mátou:

ZELENÉ FAZOLKY S ČESNEKEM A MÁTOU
600 g čerstvých zelených fazolek (odstraňte špičky a tuhá vlákna), 3 lžíce olivového oleje, 2
baculaté stroužky česneku, nakrájené na tenké plátky, lžíci balzamikového octa, 3 lžíce nasekané
čerstvé máty, sůl a pepř. Fazolky vsypte do vařící vody a povařte jen pět až šest minut, aby zůstaly
křehké. Vlijte na cedník a rychle ochlaďte pod tekoucí studenou vodou – tím si zachovají krásně zelenou barvu.
Nechte je dostatečně odkapat, případně rozložte na utěrku, aby opravdu oschly. Jestli je chcete podávat později,
nasypte je do misky a tu přetáhněte fólií. Na lžíci oleje dozlatova osmahněte česnek; může to trvat tak tři minuty.
I s olejem ho přelijte do servírovací misky a nechte vychladnout. Přidejte fazolky a opatrně promíchejte. Zbývající
olej, ocet, sůl, pepř a mátu prošlehejte a zálivkou přelijte fazolky s česnekem. Promíchejte.
MASOVÉ KOULE S MÁTOVOU OMÁČKOU
500 g mletého vepřového masa, 40
g strouhanky, 1⁄ 2 lžičky mletého nového koření, 1 rozetřený
stroužek česneku, 2 lžíce nasekané čerstvé máty, 1 vejce, 2 lžíce slunečnicového oleje, 1 červenou
papriku, zbavenou jadérek a pokrájenou na nudličky, 1/ 4l kuřecího vývaru, 4 vlašské ořechy nasekané
najemno, sůl a pepř. V míse smíchejte mleté maso, strouhanku, sůl, pepř, nové koření, česnek, polovinu
máty a všechno promíchejte s vejcem. Navlhčete si ruce a vytvarujte ze směsi kuličky o zhruba
čtyřcentimetrovém průměru. V pánvi rozpalte olej a masové kuličky na něm čtyři až pět minut smažte. Pak je
vyjměte a nechejte okapat na papírových ubrouscích. Z pánve slijte většinu oleje a na zbytku osmahněte papriku.
Přilijte k ní kuřecí vývar a přiveďte k varu. Osolte, opepřete a přihoďte masové kuličky. Promíchejte a přibližně
deset minut vařte. Potom ještě přidejte zbylou mátu spolu s vlašskými ořechy a nechte zhruba tři minuty vařit.
Podávejte nejlépe s rýží nebo celofánovými nudlemi.
MÁTOVÉ POTĚŠENÍ
Zakysaná smetana, máta, Cukr, 2 Žloutky, Vanilka, Šlehačka, Bílá čokoláda. Žloutky ušleháme s cukrem
do krémova, přidáme zakysanou smetanu, ale nešlehat, jen lehce metlou promíchat. Vanilkový lusk
rozřízneme na půl a druhou stranou nože setřeme a vložíme do krému. Mátu umyjeme, necháme okapat a
nasekáme na jemné kousky. Šlehačka vám stačí pouze ve spreji, stačí jen hrstka, zjemní krém. Bílou
čokoládu necháme rozpustit a vlažnou jí přimícháme. Čokoláda vám dodá chuť a zpevňuje celý krém.
MÁTOVÉ ČATNÍ
Půl šálku čerstvých mátových listů, čtvrtka středně velké cibule, půlka středně velkého rajčete,
kousek čerstvého zázvoru, stroužek česneku, zelená čili paprička, čtvrt šálku citrónové šťávy, půl
kávové lžičky soli, půl kávové lžičky kořenící směsi Chat masaly a půl kávové lžičky cukru. Cibuli,
rajče, zázvor, česnek, zelené chili a citrónovou šťávu vložíme a rozmixujeme do hladka, pak přidáme
omyté mátové listy otrhané z řapíků, sůl, cukr a Chat masalu a znovu promixujeme. Jako obměnu můžeme přidat
kousek syrového manga, které čatní dodá specifickou vůni a chuť. Čerstvé mátové čatní podáváme ke zvěřině,
pečené drůbeži či skopovému masu, ale pokud zbude, vydrží v chladničce týden až deset dnů.
MOJITO
limetka 1 ks, led 2 lžíce, máta 1 snítka, bílý rum 4 cl, třtinový cukr 1 lžíce, podle potřeby: soda
Limetku dobře omyjeme, rozčtvrtíme, vložíme do vyšší sklenice a s lístky máty a třtinovým cukrem ji
rozdrtíme. Přidáme led, zalijeme bílým rumem a dolijeme sodou. Sklenici s mojitem doplníme o brčko a
dlouhou lžičku a podáváme.
MÁTOVÁ ZMRZLINA
6 vajec, 150 g pískového cukru, 300 ml mléka, 150 ml smetany, hrst máty,60g najemno nastrouhané
tmavé čokolády. Vejce a cukr šlehejte do pěny, mezitím zahřejte smetanu a mléko na bod varu. Přidejte
do vyšlehané vaječné směsi a tu poté vařte, až se po přejetí prstem trochy směsi na měchačce objeví
stopa. Odstavte, vmíchejte mátu, po vychladnutí přikryjte fólií a nechte hodinu a půl odstát. Sceďte,
vmíchejte čokoládu a dejte do mrazáku, za občasného míchání.
MÁTOVÝ SIRUP
180 g čerstvé máty, 4 litry převařené a vychladlé vody, 50 g kyseliny citronové, 4 kg krystalového cukru. Mátu
(stonky i listy) dáme do mísy, posypeme kyselinou citronovou a přelijeme vodou. Necháme tak 24 h. Potom
přecedíme a vmícháme cukr. Hotový sirup nalijeme do čistých lahví. Sirup se nevaří, chceme-li jej déle uchovat,
vmícháme spolu s cukrem konzervační přípravek nebo sterilujeme při 85 °C. Tento sirup je účinný při žaludečních
potížích, podporuje trávení, dále je vhodný pro pití v horkých dnech, protože mentol ochlazuje.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 55. 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: 18.

„U Ducháčků“ a „U Lacinů“

Malý dříve dřevěný, nyní polo zděný domek postavený ve stráni na cestičce mezi „Chaloupkou“ a horní částí Loužnice. V zimě se stávalo, že
když děti na této cestě, zvané „Lacinka“, sáňkovali tak někteří skončili u Ducháčků přímo v kuchyni na gauči, protože prolítli oknem.

ROK

MAJITELÉ

1637

Václav Pech

1653

Matěj Pech

1715

Daniel Slanina

1717

1792

Václav Patka a Václav Pech
a Anna
Magdalena Šídová a Václav
Číla
Václav Kodejš a Kateřina
Loumová
Josef Hušek

1820

Josef Kodejš

1833

Petr Ducháček

1848

František Ducháček

1984

František a Jindřiška
Ducháčkovi
Věra a Jiří Ducháčkovi

1717
1781

1988
2009

Dana (Ducháčková) a
Miroslav Martínkovi
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Muž odejde do práce a žena si přivede domů
milence. Její malý syn přijde neočekávaně domů,
uvidí milence s matkou a tak se schová do skříně a
sleduje. V tom přijde domů i manžel. Žena vyskočí
a aniž by si všimla ve skříni svého syna ukryje svého
milence do téže skříně. V tom se chlapeček ozve: "Je tady tma, co?" Muž odpoví: -"To teda je."
Chlapeček: -"Mám u sebe baseballový míček." Muž:
-"To je fakt bezva." Chlapeček: -"Nechceš ho
koupit?" Muž: -"Ne dík!" Chlapeček: -"Venku je můj
otec." Muž: -"Tak za kolik?" Chlapeček: -"250
dolarů." Za pár dní se situace opakuje. Chlapeček: "Je tady tma, co?" Muž: -"To teda je." Chlapeček: "Mám tady baseballovou rukavici." Muž, který už ví,
oč jde se ptá: -"Tak za kolik?" Chlapeček: -"750
dolarů." Pár dní nato otec povídá svému synovi: "Popadni svou baseballovou rukavici, pojď ven a
zachytáme si." Chlapeček na to: -"Nemůžu, prodal
jsem míček i rukavici." Otec udiveně: -"A za kolik jsi
to prodal?" Chlapeček: -"Za 1000 dolarů." Otec: "To je příšerné, jak můžeš brát své kamarády takhle
na hůl. To je mnohonásobně víc, než to stojí. Půjdeš
do kostela a vyzpovídáš se!" Když přijdou do
kostela, vstrčí otec svého synka do zpovědnice a
zavře dveře. Chlapeček: -"Je tady tma, co?" Kněz: "K… nezačínej s tím zase."
Něco málo o pohonech letadel: Proč má letadlo
vrtuli?? Aby nebylo pilotovi horko. A co se stane,
když se vrtule přestane točit? Pilot se začne potit. A
proč nemají proudová letadla vrtuli? Už mají
klimatizaci. Pilot je v pohodě, dokud nevypnou
proud.
Pilot: Máme málo paliva. Okamžitě žádáme další
instrukce. Tower: Jaká je vaše pozice. Nemáme vás
na radaru. Pilot: Stojíme na dráze 2 a už věčnost
čekáme na cisternu.
Po neúspěšném zavření dveří v metru hlásí řidič do
mikrofonu: "Vyndejte prosím rybu, která
zablokovala dveře v poslední soupravě."
Vědec praví před novináři: "V téhle zkumavce jsou
chromozómy mužské, a v téhle kádince jsou
chromozómy ženské. Mám pro vás dvě zprávy,

dobrou a špatnou. Dobrá: "Když nalijeme obsah
zkumavky do kádinky, vznikne život." Špatná: "Dnes
to nepůjde, protože kádinku bolí hlava!"

"Nechtěla byste se, madam, podívat ke mně domů
na sbírku pohlednic? "Ne, děkuji. Já už mám jedno
dítě ze známek a druhé z motýlů!"
Čte matka inzerát v novinách: Jsem svobodný, mám
auto, vilu s bazénem a dvacetileté úspory. Hledám
mladou dívku za účelem seznámení. Ihned zavolá
dceru, přečte ji znovu inzerát a po vzájemné
domluvě ji vyšle k onomu mládenci. Po týdnu dcera
přijede domů, matka se hned ptá, jaké to bylo.
"Mami, ta vila s bazénem je prostě pohádková, auto
je kouzelný a on je fešák!"
Matka je zvědavostí bez sebe: "a co ty dvacetileté
úspory?" "No, mami, ještě teď mi tečou po nohách!"
Vojenská posádka - nastoupená rota. Velící
důstojník: "Pooozor! Tamhleten malej bílej vzadu,
vy jste neslyšel rozkaz?" Vojáci: "Ale to je patník!"
Velící důstojník: "Na jméno jsem se neptal!"
Do malého koloniálu vejde mladý muž, namíří na
starého prodavače brokovnici s upilovanou hlavní a
řekne si o všechny peníze z pokladny. Když mu
prodavač dá do tašky všechny peníze, tak lupič
zahlédne za jeho zády láhev skotské a dostane na ni
chuť. Stařík však skotskou odmítne vydat s tím, že
mladíkovi ještě není jednadvacet.
Lupič: "Ale mně už jednadvacet bylo dávno."
Prodavač: "Já ti nevěřím, určitě ti 21 ještě nebylo."
Rozčilený mladík šáhne do kapsy pro řidičák a dá ho
prodavači se slovy: "Tady si to přečti, dědku! Mně
už bude třiadvacet!"
Starý pán si pečlivě ověří, zda bandita mluví pravdu,
potom sáhne za sebe a podá mu láhev whisky.
Prodavač hned poté co mladík uprchne, zatelefonuje
na policii a oznámí jim jméno a bydliště pachatele.
Prchají dva zloději z loupeže a najednou se před
nima objeví zeď. Jeden říká druhému: "Udělej mi
kozu, ať to můžu přeskočit." Druhý udělá růžky a
zařve: "Méééééé."

MOUDRÁ VĚTA

Starostlivost je jako cenný poklad, který člověk ukazuje jenom těm, které miluje.
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OJEDINĚLÁ VÝSTAVA V LOUŽNICI
Na ploše velkého sálu v sokolovně, můžete mít možnost shlédnout funkční modely
vláčků od Jakuba Vondrouše
První nádraží v Loužnici.

JEDE, JEDE MAŠINKA……
KDE: v Loužnici v sokolovně
KDY: 29.8.2009
V KOLIK: od rána 10 hodin do večera 18 hodin
VSTUPNÉ: dobrovolné
OBČERSTVENÍ: v Hospůdce Na Záduší
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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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