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pro týden
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pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a
okolí

Z DOMOVA

V sobotu 22. 8. 2009 v 0:20 hodin, se Mirce ( roz. Hrubé) a Ondřejovi Daňkovým,
Narodil se syn MATYÁŠ.
Matyášek vážil 3,20 kg a 48 cm

Šťastným rodičům gratulujeme a malého Matyáška vítáme na světě!

http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/maminky-vyhledavaji-mistni-porodnici20090824.html
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USNESENÍ Č.4/09 ze zasedání zastupitelstva obce Loužnice konané dne 7. 8. 2009
1/ ZO schválilo přípravu změny č. 2 územního plánu obce
2/ ZO rozhodlo o prodeji p.p.č. 1744/3 v KÚ Loužnice, která byla geometrickým plánem č. 165 – 651/2009
vyhotoveným Geometrické plány,v.o.s., Jablonec n.N., oddělena od p.p.č. 1744/1, manželům Petru
Ziegelheimovi, bydl. Řepov 188, 293 01 Mladá Boleslav 1 a Jitce Ziegelheimové, bydl. Bačalky 17, 507 23
Libáň, za cenu 2.050,- Kč.
3/ ZO schválilo peněžní příspěvek na povodně ve výši 5000,- Kč
4/ ZO schválilo žádost pana Tomáše Blažka na výstavbu malé sluneční fotovoltaické elektrárny
5/ ZO odsouhlasilo nabídku fy EVOSA na dodělání stříšek na hřbitovní zdi
6/ ZO souhlasí s likvidací a prodejem přebytečného majetku obce dle přílohy č.3
Jindřich Kazda – starosta, Petr Krupka – místostarosta

Loužnice

SVOZ ODPADU – VE středu 2. 9. 2009 bude svoz tříděného odpadu, z určených míst
v naší obci. Vážení občané, dle nových dostupných informací ohledně tříděného odpadu
připadají pro sběr pouze tyto složky: PET lahve, papír, sklo, TETRA PAK(mléko, džusy) a
barevné kovy. Ostatní složky jako je polystyrén, směsné plasty, voskový papír jsou z tohoto
sběru vyloučeny. Prosíme občany, aby toto dodržovali. Děkujeme za pochopení. OÚ
STAVBA ZÁCHODKŮ NA KOUPALIŠTI
Stavba pokračuje rychle a zdá se, že i zdárně. Dokonce se zvládl
udělat přepad ze studně a do koupaliště nyní teče pitná voda.
Záchodky mají již udělány základy a nyní se budou stavět zdi a
následně střecha.

OPRAVA „VODY“ U KAZDŮ – letošní zima poškodila
místo, kde se nabírá voda, u Kazdů a Bartoníčků. Mráz
nadzvedl celou mříž odtoku a tak nyní se toto místo
celé opravilo, aby mohlo zase dál sloužit a naši občané
si měli kde nabírat vodu.

ZAČÍNÁ ŠKOLA
Zase je to tu: První školní den. Obvykle se všichni školáci nemohou dočkat prázdnin, které pak
rychle utečou a na konci srpna už se zase těší na kamarády, které dva měsíce neviděli. Přestože
má celý školní rok hrůzných 303 dnů, v průměru čeká školáky každý měsíc jen 19 "pracovních"
dnů, na zbytek padnou soboty, neděle, svátky a samozřejmě také prázdniny. A co své děti
můžete udělat vy? Nic moc, kromě svačiny a pusy na cestu a větším dětem nějaké kapesné. Tak
ať všechny děti vykročí tou správnou nohou – pravou. Přeji všem krásný první den ve škole.
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.
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INFO „ČERNÉ ÚDOLÍ“

i fakt, že z osmdesáti pěti kontrolovaných vozidel
SOBOTNÍ AKCE SE ZAMĚŘILA
jich bylo pouhých třicet motorkářů. Na akci
PŘEDEVŠÍM NA MOTOCYKLY
zaměřenou na řidiče silných strojů se podílel dále
Jedenadvacet pokut za dvacet dva tisíce
Krajský úřad LK, záchranný tým Českého červeného
korun. To je výsledek sobotní preventivní
kříže, Besip, a také na místo byla přizvána
dopravně – bezpečnostní akce zaměřené na
Společnost stop nehodám. Na náměstí v Držkově si
řidiče motocyklů. Policisté se připravili na
kontrolovaní řidiči mohli vyzkoušet svoje znalosti
motorkáře na dvou místech na Jablonecku,
ohledně poskytování první pomoci. „Zhruba jedna
ale ti se pravděpodobně o utajované akci dozvěděli.
třetina motocyklistů slezla ze svých strojů a
Železnobrodské serpentiny patří mezi vyhledávané
vyzkoušela si ošetřit zraněné figuranty, kteří měli
místo motorkářů z celé republiky. Jen v loňském
namaskované tržné rány na rukou a otevřenou
roce zde zemřeli tři milovníci silných strojů. Letos
zlomeninu,“ řekla Ludmila Fidlerová za tým
naštěstí se počet úmrtí rovná nule. Zranění ale
Oblastního spolku Českého červeného kříže. Dále
motocyklisty neminula. Poslední bylo před čtrnácti
dodala, že ošetřit zraněné si vyzkoušeli všichni
dny v místě zvaném „u muchomůrek“ směrem na
jezdci, protože i za tím, kdo z vozu nevystoupil,
Železný Brod. Motorkáři se oblíbené trase zřejmě
figuranti přišli. „Dá se říci, že všichni řidiči věděli, jak
vyhnuli záměrně. „V sobotu v serpentinách mezi
si v takové situaci počínat,“ dodala Fidlerová s tím,
Loužnicí a Železným Brodem a v Držkově, kde jsme
že tři aktivisté poskytli i první pomoc v bezvědomí
měli stanoviště a prováděli kontroly, jsme
na figuríně.
zaznamenali nižší frekvenci motocyklistů,“
Přestože Policie ČR pravidelně pořádá preventivní
informovala mluvčí jablonecké policie Ludmila
akce zaměřené na motorkáře, jak informovala
Knopová s tím, že za Policii ČR může říci, že z jejích
Ludmila Knopová, další podobná akce tohoto
řad informace neunikla. „Naši lidé se o akci
rozsahu se zatím nechystá. V průběhu soboty
dozvěděli na poslední chvíli,“ doplnila Knopová. Mezi
22.8.2009 v době mezi 10,00 a 16,00 hodin bylo na
nejčastější přestupky patřila nepřiměřená rychlost
silnici I/10 v úseku Loužnice - Držkov zkontrolováno
jak řidičů motorek, tak automobilů, především v
85 vozidel, z toho 30 motocyklů.
serpentinách v Loužnici. „Alkohol jsme zjistili u dvou
Blokovou pokutou bylo potrestáno 21 řidičů.
řidičů, z toho byl jeden motorkář. Jeden motocykl
Udělená částka 22 100 Kč. Oznámeno k projednání neměl registrační značku. Nesprávně předjíždělo
4 osoby
jedno auto, jeden řidič nebyl připoutaný a špatným
Alkohol zjištěn u 2 řidičů, z toho 1 motorkář. Jeden
technickým stavem disponoval též jeden automobil z
motocykl neměl registrační značku na tuto motorku.
osmdesáti pěti kontrolovaných,“ vyjmenovala
Nesprávné předjíždění - 1 auto, Pásy - 1 auto,
Ludmila Knopová. To, že motocyklisté o preventivní
Technický stav - 1 auto
akci policie s dalšími složkami asi věděli, nasvědčuje
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Policie po něm nepátrá,
protože nezpůsobil žádnou
škodu. Dvanáct výjezdů od
začátku roku. Sedlečtí
hasiči nemají o zásahy
nouzi, ovšem toto číslo padá na vrub žháře, který
řádí v jejich rajónu. A pořádně jim pije krev. Zapálí
V tomto roce to bylo 6 let, kdy v naší obci řádil žhář
zpravidla jen menší pás strniště. Hasiči, a nejsou to
Karel.C. Jeho přičiněním shořely v naší obci tři
jen sedlečtí dobrovolníci, však musejí vyjet a s
stodoly, u Berntů, u Karnetů a u Tomíčků. Tento čin
ohněm si poradit, aby se nerozšířil dál. Jeden takový
je trestuhodný, protože ohrožování majetku a životy
výjezd přijde se vším všudy na několik tisíc korun.
obyvatel se nedá nijak než odsoudit. Jen škoda, že
Již z historie je známo, že tito psychicky
tito žháři nemají žádné svědomí. V letošním roce
narušení lidé žili a zapalovali majetky.
jich v naší republice bylo odhaleno několik (nemám
Například ve starém Římě měli pro ně
na mysli čin ve Vítkově, tam to bylo zapáleno
připravené tresty: „Nejvyšší sankce (summum
z politických důvodů) a ještě jich hodně řádí.
supplicium), tedy trest smrti, se velice zřídka ukládal
Například v Litoměřicích - Při požárech, které škodí
římským občanům nebo alespoň jeho vyšším
zemědělcům na Litoměřicku, nejde o nedbalost ani
vrstvám. Pro otroky, cizince a dokonce i pro občany
nešťastnou náhodu. Řádí tam žhář, který jim po
nízkého původu existovala celá řada hrdelních
nocích zapaluje stohy slámy. Na různých místech
trestních činů. Například žhářství se obvykle trestalo
hořelo letos už jedenáctkrát a hasiči potvrzují, že
vyhnanstvím, ale za žhářství za účelem rabování ve
nešlo o samovznícení. Policie zatím nemá žádnou
městě bylo možné vynést rozsudek smrti.“
stopu a zemědělcům vzkazuje: na hlídání je nás
Je to neštěstí, když ve vašem okolí žije takto
málo, musíte se o svůj majetek postarat především
nemocný člověk, žijete v neustálém strachu, kdy co,
vy.
zapálí.
Nebo na Břeclavsku - Neznámý pyroman
zaměstnává sedlecké hasiče. Podpaluje strniště.
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ZE SVĚTA

KARLOVICE - Několik dní
ohrožovaly turisty na Zlaté
stezce Českého ráje z Hrubé
Skály na Valdštejn agresivní
vosy, které pobodaly desítky lidí
včetně patnácti dětí. Vosy se
letos přemnožily a případů, kdy
si s nimi lidé nevědí rady, podle hasičů přibývá.
Právě hasiči nebezpečný hmyz na Zlaté stezce
zlikvidovali pomocí motorového vysavače.
Místostarostka Karlovic Alena Cvrčková řekla, že
vosy si hnízdo vybudovaly hned vedle turistické
cesty za arboretem. Bylo na tenké větvi tak nízko na
zemí, že ho někdo mohl srazit. Bylo velké jako
pětilitrová láhev. „Museli jsme o pomoc při jeho
odstranění požádat dobrovolné hasiče z Lomnice
nad Popelkou, protože jsme nesehnali odbornou
firmu, která by to udělala. Hasiči hnízdo odstranili ve
chvíli, kdy na cestě nebyli žádní turisté.“ Pokud jde
o včely, podle Radka Vojíka z Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje je hasiči
většinou nelikvidují, ale seženou včelaře, který je za
jejich asistence odchytí. O vosy ale nikdo nestojí,
proto používají vysavač, uvedl. K podobným
případům vyjíždějí většinou jen tehdy, pokud je
bodavý hmyz na veřejných místech. Přibývá také
alergií na vosí štípnutí, které se projevují výrazným
otokem v okolí místa vpichu žihadla. Může je
provázet vyrážka po celém těle nebo otoky jazyka.
Pokud ale lidé pocítí dušnost, je vhodné zavolat na
tísňovou linku zdravotníků.
ROTŠTEJN/
KLOKOČSKÉ SKÁLY V pátek 14. srpna byly
na hradě Rotštejn v
Českém ráji ukončeny
pětitýdenní Dny svaté
Markéty. Již třetí ročník
této envirometální akce
uspořádalo Občanské
sdružení Ochrana
Klokočských skal, které
o památku již 21 let pečuje. ,,Rotštejn je unikátní
svým umístěním. Leží na severovýchodním cípu
přírodní rezervace Klokočské skály. Díky péči a
nesmírně obětavosti desítek dobrovolníků se během
statického zajištění zdiva a postupného zpřístupnění
památky podařilo nezasáhnout do unikátního
prostředí památky," říká Hana Talli Hlubučková,
která zmíněné sdružení před 21 založila. Dnes má
na starosti marketing a management památky. Je
také lektorkou řady enviromentálních akcí, které se
na Rotštejně pořádají.,, Bylo by škoda nevyužít
potenciál, který hrad a jeho nejbližší okolí nabízejí.
Unikátní sepětí skalního města Klokočské skály,
které je geologickou učebnicí kraje a středověkého

šlechtického sídla k tomu přímo vybízí. Navíc kolem
hradů se vždycky hospodařilo, jen na to dneska pro
lesk brnění a krásných rób rádi zapomínáme."
dodala Hlubučková. Během cca hodině prohlídky
zříceniny vyslechli zájemci výklad o činnosti lokátorů
a proměnám krajiny v průběhu 13. století. Dále se
mohli návštěvníci seznámit s různými druhy obilovin,
které lidé využívali a využívají k výrobě potravin.
nechyběla ani výstava produktů - pohankové vločky,
jahelná mouka, ječné kroupy prosný klas ... a
recepty na nejrůznější pochoutky z méně známých
obilovin. ,, Naše recepty na nejrůznější pochoutky
vyvolávaly po celou dobu řadu diskusí. Řada
návštěvníků přidávala své zkušenosti. Pro příští rok
máme třeba recept na pohankové karbanátky.
Dokonce se nám stalo, že recept na slaný jahelník
se tak líbil, že si ho některý z návštěvníků odnesl
domů jako suvenýr přímo z výstavy," konstatuje
kastelánka.,, Dále jste se u nás mohli seznámit s
výrobou klasického chlebového kvásku a jeho
historií, nechyběla ani soutěž v určování obilí a
produktů z něho. Velký úspěch měla také výtvarná
dílna nejen pro děti nazvaná ,, Sláma není jen
stelivo, v které si mohli návštěvníci vyzkoušet
pletení ,,obilných copů," a výrobu dalších
dekoračních předmětů ze slámy, nechybělo ani
bělení slámy na sluníčku či soutěž o nejdelší obilný
klas, během které návštěvníci nastavovali jednotlivá
slaměné stébla do sebe. Ty nejmenší děti si zatím
mohli malovat na motivy známé básničky Kuřátko o
obilí. Dětské kresby se na hradě vystavovaly,"
dodává paní Hlubučková Dění na hradě oživila také
ochutnávka různých druhů chleba včetně chleba
pohankového a hřibozelných placek, vyrobených
pekařským mistrem podle receptu ze 14.století.
Četné návštěvníky upoutala také improvizovaná
galerie s výstavou z mezinárodní dětské výtvarné
soutěže .,,Co jedl pan král...",,Nej... zážitek ze dnů
svaté Markéty, jsou babička a dědeček. Oběma bylo
kolem osmdesáti. Přišla, zdolali všech našich 105
hradních schodů a nakonec si zasoutěžili v
poznávání obilí, teď doslova ocituji : ,, babka proti
dědkovi" za mohutného povzbuzování téměř
dvacetičlenné rodiny. vyhrála babička. Poznala
všechny druhy mouky. A dědeček celou dobu
naříkal, že měl, ví c pomáhat v kuchyni." zavírá
kastelánka. Dny svaté Markéty se na Rotštejn vrátí
zase příští rok.
Slavnostní zahájení
plánují pořadatelé
na první neděli
před svátkem
Markéty. Eva
Hromádková, člen
os. OKS
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BOZKOV - v Bozkově, na Obecním Úřadě v 1. patře, se koná, do konce prázdnin, ojedinělá výstava. Jedná se o
výstavu kočárků. Jistě Vás tato výstava zaujme a najdete zde i „svoje“ kočárky. Výstava končí k 31. 8. 2009,
otevřeno je denně mimo pondělka 12 - 17 hod.

HARRACHOV - Každé pondělí
se to opakuje. Ochranáři vyrazí
podél silnic kolem Harrachova a
dalších turistických center a
uklízejí pytle se smetím, které do
lesů kolem vyházeli nejspíše
chataři, chalupáři či majitelé
krkonošských apartmánů. „V poslední době se na
Harrachovsku začaly opakovaně objevovat černé
skládky. Poslední na soutoku Milnice a Mumlavy, což
je u odpočívadla na okraji města,“ upozornil Radek
Drahný z kanceláře ředitele Správy Krkonošského
národního parku. „Smetí se tam obvykle nakupí v
neděli a v pondělí ho naši lidé musí odvážet. Ročně
nás tento úklid stojí desítky tisíc korun,“ upřesnil
Drahný. Lidé vyhazují odpad v chráněném území,
přestože jim hrozí vysoká pokuta. Ta se může
pohybovat v řádu desetitisíců. Podle Drahného se
podél cest zbavují smetí nejspíše majitelé
apartmánů, kteří se po víkendu na horách vracejí
domů. Přitom si turisté mohou od města koupit asi
za padesát korun speciální pytel na odpadky. Ten
pak nechají na vyhrazeném místě a popeláři jej
naberou.
Mimochodem, toto se objevuje i na celé trase
Harrachov – Železný brod, kde je jen trochu
volné místo, již tam je pohozený pytel
s odpadky. Stačí si jen koupit pytel za 50,- Kč
(je větší než popelnice) a plný jej pak položit
na určené místo, či k jiné popelnici, a popeláři
jej sami vyvezou, tyto pytle jsou k dostání
v každé obci. Stačí jen chtít!

BURZA DRŽKOV

Zdravíme všechny příznivce burz v Držkově
Je tu další burza:
od 7 hodin.
30. Srpna 2009
CO MŮŽEŠ PRODAT NEZAHAZUJ,CO JSI
ZAHODIL, U NÁS KOUPÍŠ.

POZOR NA PRODEJ
BURČÁKU U
SILNICE. Začala
sezona burčáku. Raději
se vyhněte prodejcům
podél silnic, jejich
výrobky často nemají s
burčákem nic
společného a jsou pančované vodou nebo
jablečným moštem. Existují dva typy burčáku:
prvním je zakalený, teplý a bouřlivě kvasící
nápoj světle krémové barvy, který si malí vinaři
tradičně stáčejí jako meziprodukt při výrobě
vína. Takový burčák ochutnáte jen přímo ve
sklípku, lahodný zůstane jen pár hodin. Druhý
typ, vyráběný už cíleně na prodej, koupíte ve
vinotékách či ve stáncích. Ten vydrží o něco
déle. Kde dostanu kvalitní burčák? Ten pravý
jedině ve sklepě u vinaře. Pokud nejste ve
vinařské oblasti a chcete si koupit burčák
domů, je lepší dát přednost vinotékám před
stánkovým prodejem. Majitel vinotéky si
nedovolí prodávat špatný burčák, protože by
přišel o zákazníky. Většinou má jednoho
konkrétního dodavatele, od kterého přiváží
několikrát týdně čerstvý burčák, a má lepší
podmínky pro uchování v chladu a čistotě než
stánkař na tržišti.
BZI - Organizátoři na HÍÍ PÍÍ BZÍÍ
FRÍÍ pozvali všechny, kdo jsou pro
mír, kytičky, korálky, bosí nohy a
lásku. V sobotu se to v zahradách
květinovými dětmi jen hemžilo. Na
Velké zahradní slávě v sobotu od 16 hodin v
zahradách u sokolovny ve Bzí k tanci hrály
kapely: 5kg, alternativní bigbeat; Jan Krajník a
kapela N.O.C.; Karel Jiroš a Jan Fišar; dívčí
kapela Dpos triou a Nekrmit.
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KULTURA

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

SLAVNOSTI SLÁMY 2009
Přírodní areál Šťastná země, Karlovice –
Radvánovice, 8.8.2009 až 29.8.2009
Tradiční třítýdenní akce, kde se vše točí kolem
slámy. Každým rokem tu vyroste slaměný hrad a
bludiště v kukuřičném poli. Příchozí si mohou udělat
vlastní sochu ze slámy, připravena je spousta
soutěží a tvůrčí dílny.
SOKOLNICKÉ UKÁZKY NA ZŘÍCENINĚ HRADU
TROSKY
1.5.2009 až 30.9.2009
Hradní sokolník předvádí ukázky chovu a výcviku
dravců, možnost focení s dravci. Termíny: květen,
červen, září SO + NE, červenec + srpen ÚT – NE

POVÝŠENÍ FENOMÉNU PANENKA NAD
POUHOU HRAČKU
Muzeum panenek a medvídků, Troskovice
1.5.2009 až 30.9.2009
Výstava s více než tisícem exponátů zachycuje vývoj
panenky od historie až po nejmodernější trendy
umělecké tvorby a představuje panenku i v jiných
formách a funkcích než jako obyčejnou dětskou
hračku.
TURNOVSKÉ STŘÍBRO
Muzeum Českého ráje, Turnov,
14.5.2009 až 11.11.2009 od 9:00 hodin
Výstava k 125. výročí založení šperkařské školy v
Turnově.
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ČERNÁ KRONIKA

JABLONEC N.N. - V úterý 18.8.2009 v 19,35 hodin
byl v ulici Nad Mlýnem v Jablonci n. N. hlídkou
Městské policie kontrolován 21-letý řidič řídící
vozidlo Ford Escort. Strážníci na místo přivolali
hlídku PČR, která zjistila, že muž nevlastní řidičské
oprávnění a navíc má vysloven zákaz řízení
motorových vozidel platný až do února 2010.
Následně bylo s mužem zahájeno Zkrácené
přípravné řízení pro podezření ze spáchání trestných
činů Řízení motorového vozidla bez řidičského
oprávnění a Maření výkonu úředního rozhodnutí, za
což může být potrestán odnětím svobody v trvání až
jeden rok.
TANVALD - Na Horním Tanvaldě, v Údolí Kamenice
došlo v průběhu noci z pondělí na úterý k vloupání
do čtyř kovových kontejnerů, ve kterém mívají firmy
uloženy stavební nástroje a nářadí. Neznámý
pachatel přestřihl kovová oka zámků a z kontejneru
odcizil přepravky s mosazným materiálem, mosazný
pás na cívce a svinuté tombakové pásy. Hodnota
materiálu je značná. Firmě krádeží vznikla škoda ve
výši 210 000 Kč.

JABLONEC N.N. - V úterý 18.8.2009 v 17,50 hodin
došlo v Jablonci n.N. na křižovatce ulic Vysoká –
Mánesova k dopravní nehodě mezi opilým cyklistou
a motorovým vozidlem. 55-letý cyklista nedal při
odbočování přednost v jízdě vozidlu Š Octávia,
jedoucímu po hlavní silnici. Došlo k nárazu jízdního
kola do levého boku vozidla. Ke zranění osob
nedošlo. Na vozidle vznikla hmotná škoda ve výši 10
000 Kč. Dechová zkouška u cyklisty prokázala, že
usedl na kolo pod vlivem alkoholu. Přístroj Drager
mu naměřil hodnotu 1,99 promile alkoholu. Nehoda
dále zůstává v šetření Skupiny dopravních nehod.
Cyklistovi hrozí, že za své počínání může být
potrestán pokutou až do výše 50 000 Kč.
SMRŽOVKA - V přesně nezjištěné době, někdy mezi
nedělí večer a úterkem ráno došlo na Smržovce v
ulici Luční ke krádeži lešení. Majitel měl dvě
kompletní sestavy haki lešení uskladněny v zahradě
domu. Neznámý zloděj mu 8 kusů stojek, 8 kusů
podélníků a 10 ks příčníků odcizil a způsobil mu tím
škodu ve výši 8 000 Kč.
JABLONEC NAD NISOU - K požáru na stanovišti
kontejnerů na odpad do jablonecké Arbesovy ulice
vyjeli v úterý 18. srpna 2009 v 11:49 hodin
profesionální hasiči HZS LK ze stanice Jablonec nad
Nisou. Před příjezdem hasičů se kolemjdoucím
občanům podařilo kontejner vyvézt do dostatečné
vzdálenosti od ostatních, požárem nezasažených
kontejnerů. Hasiči požár zlikvidovali vysokotlakých
vodním proudem. Škoda na zasaženém kontejneru

byla vyčíslena na 9.100,- Kč, ostatní kontejnery se
podařilo uchránit.
ŽELEZNÝ BROD - V úterý 18.8.2009 v 12,35
hodin se 67-leté ženě ze Železného Brodu stala
velmi nepříjemná věc. Z náměstí 3.května až do
ulice Vlastimila Rady šli za ženou dva mladíci. V
prostoru nad objektem budovy Sklářské školy na
ženu zaútočili tak, že jí z ramene počali tahat
kabelku. Žena se vší silou bránila, kabelku držela
velmi pevně a nakonec došlo k tomu, že jí za
kabelku strhli na zem a kousek jí táhli po zemi. Po
chvíli žena kabelku pustila a muži s ní utekli směrem
na náměstí 3. května. Pachatelé ženě odcizili
kabelku, ve které byla peněženka s 600,- Kč, osobní
doklady a průkazky. Žena při loupeži utrpěla velmi
těžké zranění s dobou léčení několik měsíců. K
popisu pachatelů máme prozatím pouze to, že se
jednalo o mladé muže, štíhlé postavy, ve
sportovním světlém oblečení. Pokud by někdo z
občanů mohl poskytnout jakoukoliv informaci
vedoucí k ustanovení pachatelů, nechť se přihlásí na
nejbližší policejní služebnu nebo i anonymně zavolá
na linku 158.

SMRŽOVKA - Dvě kompletní sestavy haki lešení
zmizely majitelům ze zahrady u domu v Luční ulici
ve Smržovce. Neznámý pachatel odcizil lešení v
přesně nezjištěné době mezi nedělním večerem a
úterním ránem. Krádeží způsobil zloděj majitelům
škodu ve výši osmi tisíc korun. Konkrétně si odnesl
osm kusů stojek, osm kusů podélníků a deset
příčníků.
JABLONEC NAD NISOU - V noci z 23. na 24. 8.
neznámý pachatel vnikl po rozbití skleněné výplně
předních dveří do nákladního vozidla zn. VW
CADDY, které v té době bylo zaparkované před
domem v ulici Revoluční v Jablonci nad Nisou. Z
tohoto vozidla následně odcizil autonavigaci v
hodnotě 3.000,- Kč. Poškozením vozidla vznikla
předběžná škoda ve výši 5.000,- Kč. Pachatel se
tímto skutkem dopustil trestného činu krádeže a
poškozování cizí věci, za které mu hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
JANOV - V pondělí 24. 8. v 8.35 hodin došlo v
Janově nad Nisou k dopravní nehodě tím, že cyklista
jel na svém jízdním kole ve směru na Jablonec nad
Nisou, kde se na rovném úseku vozovky zřejmě plně
nevěnoval řízení jízdního kola, vyjel na pravý okraj
silnice a následně narazil do zde zaparkovaného
vozidla zn. Ford Tranzit. Cyklista při této dopravní
nehodě utrpěl zranění s předběžnou dobou léčení
nad šest týdnů. Požití alkoholu u zraněného cyklisty
policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
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POČASÍ

STŘEDA 26.8.

27 °C/15 °C

NEDĚLE 30.8.

ČTVRTEK 27.8.

26 °C/16 °C

PONDĚLÍ 31.8.

PÁTEK 28.8.

27 °C/14 °C

ÚTERÝ 1.9.

25 °C/15 °C

SOBOTA 29.8.

23 °C/12 °C

STŘEDA 2.9.

28 °C/15 °C

26. srpna
2009

22 °C/10 °C

22 °C/12 °C

INFO KOUPALIŠTĚ:

Až do konce léta by
mělo počasí udržet
teploty nad dvaceti
teplota VODA:
18 °C
stupni Celsia,
teprve v závěru
tohoto ročního
období by se podle
dlouhodobé
teplota VZDUCH: 28 °C
předpovědi mělo
ochlazovat.
Meteorologové
Koupaliště je čisté, udržované a
uvedli, že jako
osvěžující
celek by měly být
poslední čtyři letní
týdny teplotně nadprůměrné a co do srážek standardní. Průměrná teploty vzduchu činí pro tuto část roku 15 stupňů Celsia,
srážkový průměr činí 56 mm. Jak tedy bude? Období 1. -10. 9. 2009 Převážně polojasno, ke konci období přechodně oblačno a místy přeháňky. Po ránu místy mlhy. Ranní teploty 14 až 8 °C. Denní
teploty 18 až 25 °C. Období 11. -20. 9. 2009 - Zpočátku období převážně oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm,
postupně ubývání
oblačnosti až na
polojasno. Po ránu
místy mlhy. Ranní
teploty 12 až 7 °C.
Denní teploty
zpočátku období
20 až 25 °C,
postupně
ochlazování.

pohled na „školu“ starou kovárnu, „Pavlatovo“ až k Maškovem – „Baronovo“
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PRANOSTIKA

28.8.
Svatý Augustin udělá z tepla stín.
Kol svatého Augustina odcházejí pryč teplé
dny.
Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na
Kateřinu.
O svatém Augustinu léto opouští krajinu.
29.8.
Stětí svatého Jana – přestávají již parna.
Jana stětí – vlaštovka od nás letí.
Na svatého Jana stětí čápi do tepla letí.
Když na den Stětí svatého Jana prší, velikou
zkázu ořechy trpěti mají.
1.9.
Svatý Jiljí své počasí pevně drží.
O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.
V jakém povětří jelen na den Jiljího říje neb
mezi laně jde, v takovém se zase po čtyřech
týhodnech navrací;
jestli jde jelen něco později do říje, tedy jest
znamení, že pozdě zima nastane.
Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc
dodržuje.

Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc
se ukazuje.
Jaké počasí o svatém Jiljím, takové bývá celý
podzim.
Pro ornici i osení výhoda, když na Jiljího slunná
pohoda.
Je-li pěkně na svatého Jiljí, bude pěkně po
čtyři neděle.
Na svatého Jiljí jasný den – krásný podzim
zvěstujem.
Je-li Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstujem.
Jiljí jasný – podzim krásný.
Na svatého Jiljí jasno, je suchá jeseň;
když prší, čtyřicet dnů střecha nevyschne.
Na den Jiljí hromy a blesky – čtyři týdny mokré
stezky.
Když na svatého Jiljí prší, celý podzim voda
crčí.
Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.
Je-li střídavě na Jiljí, je střídavé podletí.
Svatá Jiljí děvčata bílí.
2.9.
Na svatého Štěpána krále je už léta namále.

Loužnická jednotřídka (rok cca 1957)
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KALENDÁRIUM

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




27. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
30. 8. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Daniel Kühn (Malý z rovinky)
František Fleisman

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
• 27.8. 1910 – Matka Tereza, indická misionářka († 5. září
1997)
• 28.8. 1867 – Do Prahy byly z Vídně trvale navráceny české
korunovační klenoty.
• 30.8. 1918 – Fanni Kaplanová spáchala neúspěšný atentát na
Vladimíra Iljiče Lenina.
• 31.8. 1888 – V Londýně začal řádit Jack Rozparovač.
• 31.8. 1546 – Daniel Adam z Veleslavína, český spisovatel a
vydavatel († 18. říjen 1599)
• 1.9. 1939 – Polsko bylo kolem 5 hodin ráno napadeno
hitlerovským Německem; začátek 2. světové války
• 1.9. 1282 – Eliška Rejčka, česká a polská královna († 18. října
1335)
• 2.9. 1347 – Karel IV. korunován českým králem a Blanka z
Valois českou královnou.

PSÍ KALENDÁŘ:
srpen 2009
Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

24
Eila

25
Fifi

26
Dafné

27
Egar

28
Mona

29
Betty

30
Bary

31
Bax
září 2009
Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

1
Blesk

2
Pluto

3
Bandy

4
Ruby

5
Ted

6
Brek

7
Aston

8
Loran

9
Diky

10
Rolf

11
Wendy

12
Bella

13
Alisa

14
Lasky

15
Ella

16
Brixa

17
Štaflík

18
Špagetka

19
Aura

20
Thami

21
Leo

22
Filla

23
Elka

24
Arči

25
Daryk

26
Bazir

27
Dar

28
Dafy

29
Dena

30
Doris
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ŠKOLA

LOUŽNICKÉ TRADICE

Největší reforma školství v našich
dějinách je nerozlučně spojena se
jménem císařovny Marie Terezie
(vládla v letech 1740 - 1780).
Skutečností zůstává, že reforma
školství, vyhlášená císařovnou
vydáním Všeobecného školního
řádu 6. prosince 1774, je do dnešních dnů
nejvýraznější a nejzásadnější reformou našeho
školství. Všeobecný školní řád - Školská reforma,
formulovaná Všeobecným školním řádem ze dne
6.12.1774, vyjádřila poprvé v historii zájem státu na
vzdělání veškerého obyvatelstva. Reagovala v
podstatě na ekonomickou nutnost a potřebnost,
kterou s sebou přinášel postupný odklon od
feudálního uspořádání výroby a její přesun do
manufakturní a strojové podoby.

A jak to bylo v Loužnici?

26. srpna
2009

Do roku 1810 nebyla škola ani v Zásadě.
Kdo chtěl umět psát a číst, musel děti posílat do
školy do Držkova. Teprve roku 1810 byla zřízena v
Zásadě první škola, která byla dřevěná a děti z
Loužnice a Bratříkova do ní chodily do roku 1866.
Prvním učitelem zde byl Josef Rydval. V Loužnici
tehdy bylo ve školním věku 37 dětí. Protože děti v
zimě nemohly chodit do Zásady, museli si obce
najmout pomocníky. Učilo se po domech, děti
seděly na zemi nebo na peci. Učitel sám toho moc
neuměl a podle toho pak vypadaly i výsledky. V roce
1866 byla povolena pro Bratříkov a Loužnici
společná jednotřídní škola. Dne 25. května 1868 byl
položen základní kámen, škola byla postavena mezi
oběma obcemi a takto sloužila do roku 1898. Prvním
učitelem byl Štěpán Kotek. V roce 1904 byla
podpálena a již nikdy neopravena.
V roce 1878 byla rozšířena na dvoutřídní a roku
1886 na trojtřídní. Třetí třída byla umístěna v
Loužnici čp. 55. Desetiletým vytrvalým bojem se
občanům loužnickým podařilo domoci si vlastní školy
a roku 1898 byla odevzdána svému účelu. Budova
byla postavena podle plánů stavitele Vodseďálka a
stavbu prováděl stavitel Fišer ze Železného Brodu.
Prvním učitelem byl Jan Hlaváček, proti němu
někteří občané zvedli odpor, protože nechtěli, aby
byl učitelem jejich dětí, ale bez úspěchu. Pan učitel
Hlaváček se za-sloužil o to, že se Loužnice domohla
samostatné, pěkné školní budovy. Úspěchy lze
přičíst veškerému obyvatelstvu, ale obzvláště pánům
Josefu Čílovi, Jáchymu Linkovi a Josefu Krupkovi,
kteří několikrát byli u zemské školní rady a zasloužili
se o rychlé a příznivé vyřízení podaných žádostí. Po
válce (I. světové 1918) byl ustanoven správcem a
třídním učitelem Alois Ludvík. V roce 1914, když
vypukla I. světová válka, nastala velká bída, protože
byla zastavena sklářská výroba a muži byli odvedeni
na vojnu. Aby se tomuto stavu odpomohlo, byl
zřízen polévkový ústav pro školní děti. Správa školy
se obrátila s prosbou o pomoc na místní spolky,

školní radu a okresní školní radu, což vyneslo 200
Kč. Vařilo se u školnice Marie Prochové 4x týdně po
5 měsíců, od 1. prosince 1914 do 30. dubna 1915.
Cena jedné porce byla 14 halířů a později 16 halířů.
Z nařízení tehdejších c. k. úřadů se musely na
školách vyvěsit prapory v barvách rakouských i
říšských (černá-žlutá), ve dnech vítězství rakouské
nebo německé armády, nebo když měl monarcha
narozeniny. A učitelé museli dětem vykládat význam
takovéto události, ale hlavně jim vtloukali do hlav
lásku k Rakouské říši a starému císaři. Prapory byly
vyvěšeny v prvním roce války na školní budově a v
následujících dnech: 5. prosince 1914 – dobytí
Bělehradu, 26. května – dobytí Lvova, 7. srpna 1915
– dobytí Varšavy a 30. srpna dobytí Brestu
Litevského. Rakousko zapojilo do svých válečných
služeb nejen vojíny, ale i školní děti. Ve školách bylo
nařízeno, že děti musely sbírat vše možné, zejména:
ostružinové listí, kopřivy, šípky, jeřabiny, ovoce (na
čaj), hadry, cupaninu, různé kovy. Ve škole děti
zhotovovaly papírové podešve pro vojáky,
nátepníčky a jiné věci. Byly prodávány pohlednice s
obrazem jeho veličenstva císaře, různé brože,
odznaky a vydělané peníze se posílaly úřadům ve
prospěch války. V roce 1916, kvůli nedostatku kovů
musely být zrekvírovány všechny zvony, tomuto
nařízení se nevyhnul ani školní zvonek. Dne 9.
března 1917 byli zatčeni loužničtí učitelé Josef Midas
a Alois Ludvík. Důvodem zatčení byla jejich účast na
sokolské župní schůze v Košťálově v roce 1914. Na
této schůzi byly
dány tajné
instrukce, jak se
mají zachovat ve
válečné době.
Bohužel byl mezi
nimi zrádce, který
vše nahlásil
policii.
Dne 7. března
1930 se konala
slavnostní schůze
obecního
zastupitelstva na
oslavu 80.
narozenin
prezidenta T. G.
Masaryka.
Slavnostní proslov
měl starosta obce
řídící učitel Alois
Ludvík. V této
schůzi bylo usneseno, aby v průčelí školy vedle
desky padlým vojínům byla zasazena i deska na
paměť 80. narozenin pana presidenta.
Správce školy řídící učitel A. Ludvík, učitelka Věra
Macounová a učitelka ručních prací Antonie
Ludvíková – Fetterová, kteří učili po celý rok 1930.
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HURÁ ŠKOLA !!!

26. srpna
2009

PRÁZDNINOVÝ SPECIÁL

Nastává čas, kdy je potřeba vzít seznam, co děti
dostaly ve škole, na konci školního roku, a vypravit se
po obchodech a nakoupit vše potřebné do školy.
V některých menších papírnictví Vám vyjdou vstříct a
pomůžou i obalit sešity a učebnice (například v
Jablonci nad Nisou v papírnictví Optys - Dolní nám.
651/4, nebo v Železném brodě u Svárovských na
Malém rynku či Papírnictví na schodech u
autobusového náměstí).
Pro prvńáčky nastává chvíle, kdy se těší do první třídy
a tak si udělejte z tohoto dne něco jako malou
slavnost. Zajděte na dobrý oběd, či zmrzlinu.

Pro větší děti to už je rutina, takže se připravte, že
ještě celé září budou duchem na prázdninách.
A tak když máte ještě trochu času prázdninového,
někteří rodiče i dovolenou, ukliďte s dětmi pokojíček,
připravte psací stůl a nad něj si udělejte například
hezkou nástěnku, kam budete vy i děti připínat
vzkazy, rozvrhy hodin a jiné důležité informace.
Tvorbě nástěnky se meze nekladou, může být z
polystyrenu, dřeva, korku, provázků, papíru a jiných
materálů.

Na nástěnku se Vám bude hodit nějaký pěkný
velký a přehledný rozvrh hodin.

ROZVRH HODIN
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

PELYŇKOVÝ LIKÉR (ABSINT)

4 l žitné kořalky, 200 g anýzu, 200 g
fenyklu, 30 g badyánu, 30 g koriandru,
20 g skořice, 20 g puškvorce, 20 g
hořkých mandlí, 60 g pelyňku, 10 g
máty peprné, 10 g anděliky, 10 g

jalovcových zrnek, 15 g heřmánku, 15 g kořene
z kapradí. Vše necháme vyluhovat na slunci asi 3
týdny. Je výtečný pro starší osoby, podporuje trávení.
Pozor, konzumovat s rozmyslem, velké množství
pelyňku by vašemu tělu nemuselo udělat dobře.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

Archangelica officinalis -ANDĚLIKA LÉKAŘSKÁ -Andělička, andělka, andělský kořen, anjelika,
děhel, kořen sv. Ducha
Původní areál výskytu zahrnoval
Kořen - říjen, plod – září.
severovýchodní části Evropy, Skandinávii,
Andělika, a sice lesní (angelika, Angelica
Island, Grónsko silvestris) má kořen hnědožlutý, uvnitř bílý,
původní areál
mléčnatý. Kmen bývá 1 ctm. vysoký; roste v
sahá zhruba od
Evropě v lesích a na lukách. V Itálii užívá se
východního
proti svrabu; prášek semene nasypaný na
Německa po
hlavu zapuzuje prý hmyz.
Ural. Dříve se
Jiný druh, andělika pravá, roste skoro po celé
často pěstovala
Evropě a zejména v horských lesích. Dlouhý,
jako léčivka, na
silný kořen podobá se křenu. Týž obsahuje
mnoha místech
jakousi
tedy zplaněla, a
pryskyřici
proto dnes roste
(balsam), pak
na mnoha
olej éterický a
místech i mimo
hořkou šťávu.
své původní
Působí
areály.
mocně na
V Česku se mezi původní místa výskytu počítají
výměty,
pouze Krkonoše, na ostatních místech je
zejména na
pravděpodobně zplanělá. Vyskytuje se v
pot a moč.
ostatních pohořích i v nížinách, zejména u řek.
Hodí se za
Vnitřně se užívá při zhoršené činnosti
lék k
zažívacího ústrojí (špatné trávení,
podněcování
plynatost), při křečích, zpomalené střevní
soustavy čivní. Též proti slabému
činnosti, při snížené tvorbě moči a sklonu
žaludku, průjmům, kolice, zašlemování a
k tvorbě močových kamenů. Zevně je
spojeným s těmi neduhům, proti
droga vhodná při zhmožděninách s
vyraženinám, hysterii a hypochondru.
krevními podlitinami, zánětech pokožky
Dále proti slizotoku žen, při zastavené
ve vlasové části hlavy, při nehojících se a
čmýře, bledničce, hostci i dně a proti
hnisavých bércových vředech, při
zimnici; proti pohmoždění a ránám. Se
spáleninách. Je vhodnou součástí přípravků
smolou dává dobrou náplast při kousnutí
pro léčbu seniorů. Působí proti bakteriím a
psa. Prášek z kořene působí dobře při
některým plísním. Furanokumariny v první
otrávení; působí na srdce, žaludek a
fázi účinku zpomalují vylučování některých
játra; čistí krev, vyhání pot a hodí se za
léčiv v těla, v druhé fázi ho urychlují. Podobné
chránidlo proti nákazám jedovatým.
druhy andělik (A. sinensis) mají ochranné
Prášky dávají se po 5—20 gr. — avšak spíše
účinky na játra a zabraňují snížení obsahu
dává se odvar 2—4 drachem. Líh či trest z
zásobního polysacharidu glykogenu v játrech.
anděliky upraví se z 1 Ib. kořene téže, 2 uncí
V lidovém léčitelství našla uplatnění jako
kořene kozlíku, též tolik zrn jalovce, jež v 6 Ib.
antiseptický prostředek, účinné
vody a 3 Ib. líhu 24 hod. se močí a procedí na
expektorans, emmenagogum a při
6 Ib. — Ocet slouží k omývání, na obkladky, k
nespavosti způsobené nervovým
vykuřování. Tinktury užívá se 30—60 kapek
onemocněním. U nás se rozšířila ve
několikrát denně, líhu 20—40 kapek. — Totéž
středověku; mniši ji pěstovali jako prostředek
množství bere se k mytí a koupelím vonným.
proti moru. Doba sběru
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Tento týden vaříme s bazalkou:

26. srpna
2009

LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

SLANÝ PIKANTNÍ KOLÁČ
400 g hotového listového těsta, nejlépe připraveného na pečicím papíru, 100 g
ostřejšího sýra, rozdrobeného (feta, koliba), hrst vypeckovaných černých oliv, 250 g
třešňových rajčátek, přepůlených, 2 lžíce kvalitního bazalkového pesta, sůl a pepř.
Troubu předehřejte na 200, horkovzdušnou na 180 °C. Pokud jste koupili těsto v
celku, rozválejte je na pečicí papír. Těstem na papíře vyložte plech. Dva centimetry od
okraje těsta naznačte ostrým nožem kolem dokola řez a okraje podle řezu zahrňte dovnitř a přimáčkněte. Posypte
rozdrobeným sýrem, poklaďte olivami a rajčátky, podle chuti a slanosti sýra osolte a pořádně opepřete. Plech
vložte do trouby a pečte dvacet až pětadvacet minut, aby těsto vyběhlo a zezlátlo, rajčata zvláčněla a sýr se
roztavil. Vyjměte z trouby, potřete pestem a podávejte nakrájené na řezy.
SMAŽENÁ MOZZARELLA
400 g mozzarelly, 2 lžíce hladké mouky, 2 vejce, rozšlehaná s lžičkou vody, strouhanku na
obalování, 3 lžíce nasekaných bazalkových lístků, špetku soli, olej na smažení (množství
podle velikosti nádoby), 1 hlávku zeleného salátu, nebo minimálně 100 g balen é směsi
salátových lístků (hlávkový, lollo rosso, bianco, ledový apod.) 2 rajčata, nakrájená na tenká
kolečka. Na zálivku:1 lžíci medu, 2–3 lžíce balzamikového nebo jiného vinného octa, 3 lžíce olivového oleje
Sůl. Mozzarellu vyjměte z nálevu a nechte okapat. Mezitím důkladně omyjte jednotlivé listy salátu, otřepte z nich
vodu a rozložte je na talíře. Vložte do misky suroviny na zálivku a míchejte, dokud mírně nezhoustne. Kousky
mozzarelly (jinou než ,baby)‘ mozzarellu předtím nakrájejte na kostky (o hraně zhruba tři centimetry) vsypte do
misky, mírně osolte a promíchejte s bazalkou. Pak sýr zasypte moukou a ze všech stran jej v ní obalte, poté
obalujte v rozšlehaném vejci a strouhance. Tu na sýrové koule vždycky přitiskněte a přebytečnou oklepte. V
hlubší pánvi nebo fritéze rozpalte vyšší vrstvu oleje a osmažte mozzarellu ze všech stran dozlatova. Pracujte
rychle, aby se sýr neroztékal, a po vyjmutí nechte kousky sýra okapat na vrstvě papírových ubrousků nebo
utěrek. Listy salátu pokapte zálivkou, obložte plátky rajčat a navrch rozložte mozzarellu. Dresink můžete podávat i
zvlášť.
BAZALKOVÉ POHLAZENÍ
125 g mascarpone (nebo tvarohu), 200 ml smetany ke šlehání, 20 velkých listů čerstvé bazalky, 5
lžic krystalového cukru, 125 g malin, 8 podlouhlých cukrářskýc h piškotů. V hmoždíři rozmělněte
paličkou bazalkové lístky s cukrem. Jde to i v normální misce třeba pomocí malé naběračky.
Nepoužívejte mixér, protože by bazalka vybledla. V míse promíchejte mascarpone, smetanu a tři a půl
lžíce bazalkového cukru a vyšlehejte na jemný krém. Do pohárů dejte maliny (hrst si jich odložte),
posypte polovinou zbylého bazalkového cukru, navršte krém, ozdobte odloženými malinami a zbylým cukrem.
Podávejte vychlazené s piškoty, a to nejpozději do hodiny.
OSVĚŽUJÍCÍ NÁPOJ
250 g jahod, 4 lžíce cukru, 4 lžíce citronové šť ávy, 1 l perlivé minerální vody, svazeček bazalky
Cukr smíchejte s citronovou šťávou. Pečlivě omyté jahody zbavte stopek, větší kusy překrojte a pak
vsypte do mixéru. Cukr rozpusťte v citronové šťávě a přidejte do mixéru spolu s několika lístky
bazalky. Krátce prošlehejte. Na prkénku nasekejte zbývající bazalku, posypte ji trochou cukru a
rozetřete. Jahodovou drť a rozetřenou bazalku rozdělte do vyšších sklenic a doplňte minerálkou.
Podávejte ihned, dokud je na nápoji krásná pěna. Velmi efektně v koktejlu působí kostky ledu se
zamraženým lístkem bazalky.
BAZALKOVÝ OLEJ
Zahřívejte pět minut 300 ml olivového oleje s hrstí bazalkových lístků. Nechte 15 minut zchladnout a
sceďte. Pak do oleje přidejte pastu, kterou připravíte rozmixováním 2 hrstí bazalky se 2 lžícemi oleje.
Aromatický olej se hodí ke grilované rybě, do salátu s kozím sýrem nebo k dušeným kuřecím prsíčkům.
Vydrží asi týden. Usazeninou ze dna pak můžete těsně před koncem grilování potřít zeleninu či ryby
nebo vmíchat ke šťouchaným bramborům.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 56. 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: 19.

„U ROKOLŮ“
„ROKOLOVNA“

Dnes není po domě ani památky, neboť byl
zbořen kvůli stavbě silnice v roce 1946.
Dům byl koupen okresem pro stavbu silnice
a byl dřívějším majitelem Josefem
Morávkem na polovic zbourán, ten se pak přestěhoval do domu čp.28. Byl to roubený domek patřící
rodině Berntové, Prokopové a naposled Josefa Morávka. Pro svůj dům na Záduší Mnislav Bernt získal
v roce 1948 staré číslo 19, po chaloupce, která ustoupila v roce 1946 rozšiřující se silnici, a která
stála proti domu čp. 31 – „Chaloupce“. Kdyby se tam dnes objevila, stála by uprostřed hlavní silnice. (ze starých kronik a od

pana Jaroslava Hrácha)

ROK

MAJITELÉ

1653

Jiřík Rokol a Pavel Rokol

1717

Jan Rokol

1720

Jakob Černý

1741

Jan Kodejš

1781

Josef Kubáček, Josef Číla

1795

Franc Adamička

1799

Jan Kodejš

1812

Josef Kodejš

1821

Jan Kodejš

1848

Petronila Kodejšová

1867

Josef a Anna Berntovi

1906

Františka Berntová

1918

nezletilý mnislav Bernt

1922

František a Františka
Prokopovi
Josef a Žofie Morávkovi

1932
1946
1948

Zbouráno kvůli stavbě
silnice
Mnislav Bernt Na Záduší
Plecháčkovi

2009

Vlasta Hráchová a Jiří
Plecháček

Plecháčkovi – rozestavěný dům a dům v roce 2009 převzaté číslo popisné 19.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Letadlo odstartuje a z reproduktorů se ozve: "Vážení
cestující, nacházíte se na palubě prvního plně
automatického letadla. Dokonce není přítomen ani
pilot. Nemějte však obavy, všechno máme pod
kontrolou, pod kontrolou, pod kontrolou, pod
kontrolou..."
Co je nejhorší pro vegetariána?? Když ho pohřbějí
do masovýho hrobu.
Muž povídá své ženě: "Víš miláčku ty jsi jiná než
ostatní dívky..." Žena odpoví: "Jaké jsou ostatní
dívky?" Muž: "Hezčí"
Kdy utrpí chlap otřes mozku? Když ho kopnou do
rozkroku.
Ráno nastupuje policista do služby a strašně pláče.
Náčelník se ho ptá, co je s ním, a on, že mu umřel
otec. Tak ho pošle domů, aby se trochu uklidnil. Na
oběd se vrátí a je uplakaný ještě víc. Náčelník se
ptá, co se zase stalo. "Ale, potkal jsem doma bratra
a jemu taky umřel otec, šíleně mě to vzalo..."
Policajt zve kolegu: "Pojď k nám, ukážu ti, jak mám
hloupého syna." Přijdou domů a otec říká synovi:
"Synku, běž se podívat na stanici, jestli tam ještě
nejsem!" Syn se oblékl a odešel. Druhý policajt na
to hledí a říká: "Máš pravdu, mohl si to ověřit
telefonem!"
Ptá se máma pepíčka: "Proč krmíš slepice
čokoládou?" On odpoví: "Aby mi snesly kindrvejce."
"Mami, víš kolik zubní pasty je v jedné tubě?"
"Nevím." "Já už to vím: od gauče až k televizi."

Honzík přijde za maminkou, že by chtěl koupit kolo.
Matka mu ale říká, že nemá peníze, ale že mu splní
jakékoliv jiné přání. Synek se toho ale chytne a
přeje si, aby si zahráli na maminku a tatínka. Matce
nezbývá, než splnit jeho přání. Po dohodě si musí
lehnout do ložnice jen v noční košili. S úzkostí čeká
v posteli, co se bude dít. Najednou se rozletí dveře a
v nich synátor, v otcově kvádru a poroučí: "Vstávej
stará, jdeme klukovi koupit to kolo!"

Víš proč jsou chlapy nejvetší chudáci? Protože když
jdou do hospody mají slintavku, když jdou ven mají
kulhavku a doma je čeká šílená kráva
Vyčerpaný lovec se potácí divočinou a na jedné
mýtině vidí malé tábořiště se dvěma muži sedícími u
ohně. Dopajdá se k nim a ulehčeně vydechne:
"Jsem docela rád, že vás vidím. Před třemi dny jsem
zabloudil."
"Moc se neradujte. My jsme zabloudili před třemi
týdny."
Pan Honzálek jede na dovolenou a běží, aby ještě
stihl vlak a za ním běží celá rodina: Manželka,
babička, dědeček, druhý dědeček, sestra, švagr,
malá Evička, Honzík a čtyři děti od bratra. Do cesty
mu skočí policajt a zařve: "Stát, váš občanský
průkaz." "A proč? Já jsem přeci nic neudělal." "Né?"
zahuláká policajt, "tak proč vás honí tolik lidí?"
Čtyři kluci se rozhodli, že si v letícím letadle zahrají
fotbal. Kapitán pošle letušku, aby zjednala klid a
pořádek. Když se tak stane, táže se pilot, "Jak se
vám je podařilo zkrotit?" "Snadno," usměje se
kráska "otevřela jsem dveře a požádala je, aby si šli
hrát na dvůr."
Cestující, který poprvé letí letadlem, má tvář
naplácnutou na okýnku a nadšeně volá: "Koukejte,
ty lidi vodcaď vypadaj jako mravenci!" " Taky jsou,"
povídá spolucestující, "ještě jsme neodstartovali!"
Manželé leží večer v posteli...Manželka: "Miláčku
budeš mě milovat navždy"? Manžel otráveně: "Ale
joooo."
Manželka: "A když zemřu, oženíš se znova?"Manžel:
"Ale joooo."Manželka: "Hm, a spali byste v naší
posteli?"
Manžel: "Nevím, asi jo." Manželka: "A schoval bys
mé fotografie?" Manžel: "Asi jo." Manželka: "A
věnoval bys jí i mé golfové hole?" Manžel: "Ty jsou
jí k ničemu, ona je levák. Žena: ??? (ticho) Muž: A
do prdele.

MOUDRÁ VĚTA

Neplačme nad rozlitým mlékem - bylo v něm beztoho vody dost.
Anglické přísloví
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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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