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pro týden
2. 9. – 9. 9. 2009

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a
okolí

Z DOMOVA

Dne 4. 9. 2009 v 11 hodin
si řeknou své Ano

Michaela Urbánková a Lukáš Vávra
na zámku Hrubá Skála

Novomanželům z celého srdce gratulujeme! A přejeme klidnou a spokojenou jízdu životem.
ZAČALA ŠKOLA
Zase je to tu: První školní den. V úterý začala škola, do lavic zasedlo téměř 1,3 milionu žáků
základních a středních škol. Zatímco mateřské školy hlásí většinou plno, žáků v základních a
středních školách je kvůli slabým populačním ročníkům čím dál méně. Podle vlastních osnov se
budou na základních školách učit děti od první do třetí a od šesté do osmé třídy.
Školská reforma dorazí v tomto školním roce i na střední školy: gymnázia a polovina
ostatních středních škol začnou učit od prvních ročníků podle svých vzdělávacích programů. Školství
se bude potýkat s nedostatkem financí, kvůli krizi se bude asi škrtat i v jeho rozpočtu. Tak přejeme
dětem klidný školní rok a spoustu nových a užitečných informací.

Foto: Prvňáčci z Loužnice (D. Pohl a M. Tiler) v MZŠ Zásada – 2009/2010
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JEDE, JEDE MAŠINKA……
V sobotu 29. 9.
hodin od rána a pokračovala celý den do
2009, se konala
večerních hodin. Výstava měla veliký ohlas a
OJEDINĚLÁ VÝSTAVA V LOUŽNICI, na ploše
bylo pro všechny velice milým překvapením
velkého sálu v sokolovně, jsme mohli mít
kolik návštěvníků, se přišlo podívat, a jak moc
možnost shlédnout funkční modely vláčků od
se jim vláčky líbili, obzvláště děti a tatínkové
byli nadšení .
Jakuba Vondrouše. Bylo to takové první
nádraží v Loužnici. Výstava probíhala od 10
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CVIČENÍ PRO MAMINKY A DĚTI
AHOJ MAMINKY!
CHCETE SI S DĚTMI ZACVIČIT?
Pokud ano, těšíme se na Vás v pátek 18. 9. 2009 v 16 hodin (a pak každý pátek ve
stejnou dobu). Cvičit budeme v sokolovně v Loužnici. Vezměte si karimatku a boty na
přezutí.
Míša a Eva
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. Prosím dbejte na správnost pytlů, odpadu pro ně určených
a jejich místa i čas určených k odvozu.
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 čeká na firmu, která postaví zdi a následně střechu.
Po zemních pracích zůstal na příjezdové cestě na koupališti nepořádek, ale s tím si naši Loužničtí hasiči poradili a
tak Pavel Špidlen nastartoval hasičské auto a veškerou komunikaci očistil od bláta a nepořádku.

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.
Nyní je toto místo krásně opravené a
zase slouží občanům pro nabírání
vody

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Loužnice – sokolovna čp. 72,
Vás srdečně zveme na autogramiádu
Knihy paní Jarmily Bachmannové
„ZA ŽIVOTA SE STANE LEDACOS“
A sklářského podnikatele Miloslava Linky
z Loužnice,
kterému vyšly, im memoriam, paměti
„ŽIVOT SE SKLEM“
Autogramiáda se koná
v sobotu 12. 9. 2009 od 18 hodin
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INFO „ČERNÉ ÚDOLÍ“

Na provoz dohlížel i vrtulník
V pátek 28. srpna v době od 8 do
14 hodin se na území okresu
Jablonec nad Nisou na silnici č.
I/10 v úseku Malá Skála - Kořenov
uskutečnila dopravně
bezpečnostní akce, do které byli
společně nasazeni policisté a
prostředky Krajského ředitelství
policie Severočeského kraje. V
průběhu trvání akce
uvedený úsek silnice také
monitoroval i vrtulník
Letecké služby Police ČR.
Dopravní akce byla
zaměřena na dodržování
maximální povolené
rychlosti a na způsob jízdy
řidičů. Na dodržování rychlosti dohlíželi policisté s
radary umístěnými jak ve služebních vozidlech, tak i
na služebních motocyklech. Účastníci silničního
provozu se také měli možnost v uvedeném úseku
setkat se služebním vozidlem policie zn. VW Passat
v civilním provedení, jehož posádka též
monitorovala přestupkové jednání řidičů. V průběhu
uvedené dopravně bezpečnostní akce policisté
zkontrolovali celkem 105 vozidel. Hlídky vyřešili
čtyřicet dopravních přestupků - ve dvaceti případech
řidiči se svými vozidly překročili maximální
povolenou rychlost. V obci Velké Hamry policejní

OBYVATELÉ KRAJE ZAŽIJÍ
V ZÁŘÍ ÚPLNOU TMU

Z důvodu unikátního měření vlivu
umělých zdrojů tepla na světelné
znečištění noční oblohy dojde k
vypnutí veřejného osvětlení.
Naprostou tmu zažijí v měsíci září
obyvatelé Libereckého kraje. Z důvodu zcela
unikátního měření vlivu umělých zdrojů tepla na
světelné znečištění noční oblohy dojde v celém
regionu k vypnutí veřejného osvětlení. Do tmy se
položí kraj hned dvakrát a pokaždé na jednu hodinu.
Výsledkem snažení expertů bude podle
místopředsedy Společnosti pro rozvoj veřejného
osvětlení Jiřího Tesaře studie, která poslouží ke
stanovení podmínek provozu světelných zdrojů s
přihlédnutím k možným energetickým úsporám a
škodlivému vlivu světla na biologické hodiny různých
druhů hmyzu a živočichů. „Naše výsledky budou
moci v budoucnosti bezplatně využívat projektanti a
uživatelé venkovního osvětlení. Vhodné budou také
pro účastníky stavebních řízení, kteří se budou cítit
venkovním světlem negativně ovlivněni,“ vysvětlil
Deníku Jiří Tesař. Světelné znečištění noční oblohy
nad Libereckým krajem budou měřit odborníci na
tuto problematiku ze čtyř různých míst. Z vrcholu
Ještědu, hradu Bezděz, rozhledny na Kozákově a ze
střechy krajského úřadu. „Stanoviště nebyla vybrána

hlídka kontrolovala vozidlo s mladým řidičem, který
zde překročil povolenou rychlost. Provedenou
kontrolou bylo následně zjištěno, že mladíkovi je
patnáct let a samozřejmě nevlastní žádné řidičské
oprávnění. Policisté se současně v rámci všech
dopravně bezpečnostních akcí snaží na účastníky
silničního provozu působit také preventivně tak, aby
se počet dopravních nehod snižoval a byly
samozřejmě zmírněny i jejich následky, které jsou
mnohdy tragické. Policisté se současně v rámci
všech dopravně bezpečnostních akcí snaží na
účastníky silničního provozu působit také
preventivně, aby se počet dopravních nehod
snižoval a byly i zmírněny jejich následky, které jsou
mnohdy tragické,“ podotkla mluvčí Dagmar
Sochorová. Podle ní se v letošním roce na dané
silnici uskutečnilo hned několik dopravně
bezpečnostních akcí se stejným zaměřením a
srovnání letoška s loňským rokem vykazuje
významné snížení nehodovosti na silnici I/10. „Velmi
vypovídající je například statistika z úseku mezi
obcemi Železný Brod a Loužnice. Zatímco v loňském
roce jsme v tomto úseku evidovali celkem čtyřicet
sedm dopravních nehod, letos jich bylo zatím
čtrnáct. Loni tu při dopravních nehodách zemřeli tři
lidé, letos zatím nikdo a k poklesu došlo v
meziročním srovnání i v případech lehkých a těžkých
zranění,“ poznamenala Dagmar Sochorová z
jablonecké policie.
náhodně. Jejich výběr trval asi tři měsíce. Hledali
jsme totiž místa, odkud bude dostatečný rozhled na
celý region,“ poznamenal Jiří Tesař. Do unikátního
měření, které se zřejmě zapíše i do Guinnessovy
knihy rekordů, se kromě Společnosti pro rozvoj
veřejného osvětlení a České
společnosti pro osvětlování
zapojí také odborníci z
vysokých škol v Ostravě a Brně.
Důležitá bude také součinnost
měst, obcí a složek
integrovaného záchranného
systému. Doposud totiž nikdo
nic podobného nezkoušel.
POZOR, NEBEZPEČNÁ HRAČKA NA TRHU
Česká obchodní inspekce objevila na českém trhu
nebezpečnou dětskou píšťalku. „Jedná se o
plastovou barevnou píšťalku ve tvaru delfína, který
je zhruba sedm až osm centimetrů dlouhý," říká
mluvčí inspekce Kamila Juhaňáková. Na delfína je ve
spodní části připevněna průhledná tuba s bonbony.
Výrobek obsahuje malé části, které se vejdou do
zkušebního válce. „Náustek a drobnou vložku s
planžetou lze snadno sejmout a to pak může dítě
vdechnout či spolknout a udusit se. Kvůli tomu
může mít nevinná dětská hra s touto hračkou fatální
následky," varuje mluvčí. Výrobek nebyl označen
informací o druhu nebezpečí, které vyplývá z
věkového omezení uvedeného na hračce.
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ZE SVĚTA
PEC POD SNEZKOU - Na talířovém objektu, který
byl v zimě poničen na nejvyšší české hoře, se už
pohybují dělníci na lanech. Začala jeho náročná
rekonstrukce. Bouda s meteorologickou stanicí by
měla být obnovena do zimy, aby v extrémních
podmínkách na vrcholu Sněžky nedošlo vlivem
sněhu a ledu k dalším nenapravitelným škodám.
„Polští dělníci nejprve strhli opláštění a nyní opravují
samotnou konstrukci. Pohybují se na lanech a
uzemňují ji na betonový kvádr, který vede středem
objektu. Připravují tak celou boudu na nové
opláštění. Pak začnou majitelé pracovat na obnově
interiérů,“ informoval
včera odborný pracovník
Správy Krkonošského
národního parku ve
Vrchlabí Radek Drahný.
Polská bouda je v
současné době obehnána
plechovým plotem, aby se do její blízkosti nemohli
dostat návštěvníci. „Původní opáskování prostoru
nestačilo. Lidé si ze sutiště dělali odpadkový koš a
navíc hrozilo nebezpečí úrazu,“ dodal Radek Drahný.
K poničení Polské boudy s meteorologickou
observatoří došlo v polovině března, kdy se pod
tíhou ledu část vrchního talíře utrhla a spadla na
spodní terasu. Správci KRNAP poté vyvolali jednání
se svými kolegy v Polsku za účelem zajištění
bezpečnosti návštěvníků. Silný vítr tehdy roznášel
stavební materiál po okolí. Meteorologové z
observatoře mají nyní většinu svých přístrojů
uskladněnou v prostorách bývalé restaurace.
„Potřebná data podle našich informací zajišťují pro
Hydrometeorologický ústav v Hradci Králové z nové
poštovny,“ doplnil Drahný. Slezská neboli Polská
bouda byla postavena v roce 1850. Během let byla
zničena zásahy blesků a ohněm. Roku 1862 byla
obnovena. V sedmdesátých létech 20. století získala
podobu talíře.

S bolestí v srdci oznamujeme
všem občanům, přátelům a známým, že nás
navždy opustil
pan
JOSEF KAŠPAR
(65 let), Hamrska

JABLONEC N.N. - Ani sobota nezůstala stranou

policejní práce. Policisté Obvodního oddělení z
Jablonce n.N., Mšena, Tanvaldu, Smržovky a
Dopravního inspektorátu, společně s pracovníky
Odboru dopravy Městského úřadu a Městkou policií
kontrolovali od 22,00 hodin především pracovníky
různých taxislužeb. Celkem zkontrolovali 18 vozidel.
Z těchto 18 kontrol vyplynulo zjištění 9 závad, které
budou předány příslušným úřadům k dořešení.
Stranou zájmu policistů nezůstala ani diskotéka na
Nové Vsi n.N., kde bylo zjištěno spáchání 6
prohřešků. Dva řidiči se dopustili spáchání trestného
činu Ohrožení pod vlivem návykové látky a jeden
Řízení vozidla bez řidičského oprávnění. Blížící se
začátek nového školního roku s sebou přinesl
zvýšenou snahu policistů zaměřit se na chování
mládeže. V pátek 28.8.2009 se na území Obvodního
oddělení Tanvald uskutečnila další akce zaměřená
na mládež. Opětovně došlo ke kontrolám vináren a
diskoték, zda mládež nepožívá alkohol. Nedílnou
součástí byla i kontrola řidičů, zda neřídí pod vlivem
alkoholu. V průběhu akce bylo uloženo 8 pokut ve
veřejném pořádku za 4 200 Kč. Z toho 5 pokut bylo
uloženo před diskotékou Truhlárna a převedeno na
blokové pokuty představovaly částku 2 200 Kč. Dále
bylo zjištěno spáchání 3 trestných činů – 1x
Ohrožení pod vlivem návykové látky, 2x Řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění.

Poslední rozloučení
proběhlo v kruhu rodinném
v Kapli na Hamrskách v
Pátek 28. 8. v 15.00
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LIBEREC – Dne 28. 9. 2009 si
lidé mohou zaplavat naposledy
v libereckém bazénu. Od 29. 9.
2009 začíná odstávka, která
potrvá až do pátku 2. října.
„Odstávka je o něco delší než
obvykle, začíná v sobotu 29.
srpna, v posilovně a sauně o den později. Otevřeme
v sobotu 3. října. Budeme dělat ochozy kolem
plaveckého bazénu a přepadové hrany a žlábky, a ty
musí deset dní schnout,“ vysvětluje Jan Švec z
libereckého bazénu. „Jinak se bude uklízet,
opravovat podlahy, elektřina a dělat věci, které
nemůžeme dělat za provozu,“ dodává Švec. V
loňském roce byl liberecký bazén také uzavřen delší
dobu. Stavbaři provedli rozsáhlou opravu dna a
vyměňovali obklady v několika částech zařízení.
Plavecký bazén na Tržním náměstí v Liberci funguje
od května 1985, od roku 1994 probíhá v areálu
postupná modernizace. Poskytuje vířivky, tobogany,
divokou řeku, posilovnu a wellness centrum se
saunami. Kromě padesátimetrového plaveckého
bazénu se dvěma skokanskými prkny a
pětimetrovou věží tu návštěvníci najdou také dětský
výukový bazén s maximální hloubkou sedmdesát
centimetrů. Součástí areálu je také sluneční louka,
která je otevřená v teplých letních dnech. Mezi
největší atrakce patří dva tobogany. Ten starší měří
107 metrů a novější ještě více - 150 metrů.
HRADEC
KRÁLOVÉ Obří parní
válec,
sentinel,
parníčky na
Labi nebo
staré
hasičské
stříkačky i
mašinky
zaplnily
Eliščino a
Smetanovo
nábřeží v
krajské
metropoli.
To a
mnohem
více nabídl

2. září 2009

těšil především obří parní válec z brněnského
muzea.
Několika
tunový kolos
musel do
Hradce
Králové
převézt
speciální
automobil,
který se
používá
kupříkladu na stěhování bagrů. „Bylo to velmi
náročné, ale stálo to za to. Pro návštěvníky to byl
nezapomenutelný zážitek,“ uvedl Kühn. Jeho slova
potvrzovaly davy lidí stojících kolem obra, který si
zrovna doplňoval z hasičské cisterny vodu, aby mohl
pokračovat ve spanilé jízdě po nábřeží. „Je to
neuvěřitelné, když si člověk pomyslí, že před méně
než dvouset lety takovéto stroje byly v našich ulicích
naprosto běžnou záležitostí,“ řekl s úžasem jeden z
příchozích obdivovatelů Martin Procházka. Rozšíření
se letos dočkala sekce s železnicemi. Tentokrát se
mohly děti svézt hned v pěti různých vláčcích.
Největší z oválů měřil kolem 200 metrů a při
odjezdu písknul na píšťalku výpravčí s plácačkou a
pasažéři museli průvodčí předložit své lístky.
„Všechno vypadalo jako ve skutečnosti,“ říká
desetiletý Matěj Horyna. Rozšířená expozice byla i
na jedné z náplavek. Tam se lidem představilo hned
jedenáct historických hasičských stříkaček. „Příští
rok bychom rádi naši expozici přece jenom ještě o
kousek rozšířili. Už sice není moc kam, ale jednáme
s magistrátem o možnosti využití náměstí 5.
května,“ dodal předseda Tomáš Kühn. Za celý den
prošlo výstavou přes deset tisíc návštěvníků.

návštěvníkům již sedmý ročník mezinárodního
setkání milovníků starých strojů, Nábřeží paromilů.
Kromě českých vystavovatelů přijeli i sběratelé
parních „hejblátek“ z Rakouska či Německa.
Nedalecí sousedi se vytasili také s jednou z novinek i
rarit letošního setkání. „Jeden z Rakušanů předvedl
parní barkasu, což je loď s parním strojem,
poháněná lodním šroubem,“ uvedl Tomáš Kühn,
předseda Královéhradeckého klubu přátel parních
strojů, který přehlídku pořádá. Velkému obdivu se
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KULTURA
LÁZEŇSKÉ A UPOMÍNKOVÉ SKLO
12.6.2009 - 20.9.2009 - ZÁZRAČNÉ PRAMENY
Během vernisáže, která proběhne 11. 6. od 17
hodin, bude představena stejnojmenná kniha.
Současně můžete zhlédnout ukázky ryteckého
řemesla. Muzeum skla a bižuterie Jablonec
nad Nisou

•Jménem krále
•Jak se vaří dějiny
•Harry Potter a Princ dvojí krve
•Andělé a démoni
•Terminator salvation
•Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
•Případ nevěrné Kláry

VÝSTAVA FOTOGRAFŮ EUROREGIONU
NISA
2.9.2009 - 2.11.2009 - Výstava fotografií.
Vernisáž výstavy ve středu 2. 9. v 17:00 hodin.
Eurocentrum Jablonec nad Nisou
HJEMMEVAERNETS MUSIK &
TAMBOURKORPS ROSKILDE
3.9.2009 od 19:00 - Královský dechový
orchestr z Dánska, Kostel sv. Anny Jablonec
nad Nisou
MARIE ANNA HYBNEROVÁ – POSELSTVÍ
SLUNEČNIC
5.9.2009 - 29.9.2009 - Obrazy
Vernisáž 5. 9. 2009 ve 13:30 hod. Kostel
otevřen v úterý a v sobotu 10:00 - 16:00 hod.
Kostel sv. Anny Jablonec nad Nisou
MARIÁNSKÁ SKLÁŘSKÁ POUŤ
5.9.2009 od 8:00 do 16:00 - V místě bývalé
sklářské osady se koná ranní mše (10 hodin),
dále je připraven stylový program pro děti i
dospělé, tržiště s řemeslnou výrobou a
tradičním zbožím, občerstvení. Na pouť
uprostřed jizerskohorských lesů se dostanete
jen pěšky či na kole po značených turistických
cestách z Bedřichova a Hrabětic. Kristiánov
SLAVNÉ SOPRÁNY
7.9.2009 od 10:00 - O hudbě s Věrou
Štrynclovou. Městská knihovna Dolní náměstí
Jablonec nad Nisou
CROSS COUNTRY - BZOVSKÁ ROKLE
T.J.SOKOL BZÍ Vás zve na 13. ročník závodu,
12.9.2009
Bzí u Železného Brodu (lesní hřiště),
prezentace od 10:00, Start od 11:00,
Občerstvení zajištěno
MĚSTKÉ KINO ŽELEZNÝ BROD
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
Městské kino Železný Brod pro vás na měsíc
září připravilo tyto filmové lahůdky:

DENNÍ ZÁBAVNÝ PROGRAM
Matiční centrum na KRÁSNÉ (č.p.19) proti
morovému sloupu a kostelu sv. Josefa vás zve
denně od 20.7. - 20.9.2009 do společenské
místnosti na:
•ukázku tvorby skleněných figurek na
plynovém kahanu od studentek SUPŠS Železný
Brod
•společné malování dětí pastelkami, křídami na
břidlici či obyčejný papír
•kávu a zákusek (modlitbičku) či klobásku
•na koupi upomínkových předmětů, včetně
pohlednic
Otevřeno denně (mimo pondělí) vždy od 10:00
- 17:00 hodin.
V měsící srpnu (po ukončení oprav vnitřních
omítek) bude v 1. patře budovy znovu
otevřena - Výstava tvorby žáků ze ZUŠ Železný
Brod.

7

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 33 /2009

2. září 2009

ČERNÁ KRONIKA

DRŽKOV - Ve středu 26. 8. v době od 9 do 16 hodin
proběhla v okrese Jablonec nad Nisou dopravně
bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu dodržování
maximální povolené rychlosti a na kontrolu a
nákladních vozidel. Akce proběhla ve spolupráci s
Centrem služeb pro silniční dopravu. V průběhu
akce policisté vyřešili dvacet přestupků, kterých se
řidiči motorových vozidel dopustili. Z toho v
sedmnácti případech se jednalo o nedodržení
maximální povolené rychlosti. Nejrychleji jel řidič v
obci Držkov. Tomuto řidiči policisté radarem naměřili
rychlost 101 km/h. V Držkově také policisté
společně s pracovníky Centra služeb pro silniční
dopravu zjistili u jednoho z nákladních vozidel
nadměrně ojetou pneumatiku. Řidič následně tuto
pneumatiku na místě vyměnil za rezervní kolo,
jelikož s takto opotřebenou pneumatikou by bylo
pokračovat v jízdě velmi nebezpečné. Celkem
během této akce policisté zkontrolovali třicet řidičů s
motorovými vozidly.
JABLONEC NAD NISOU - V noci z 26. na 27. 8.
dosud neznámý pachatel násilím vnikl do vozidla zn.

Škoda Octavia, které v té době bylo zaparkované na
parkovací ploše vedle panelového domu v ulici
Jizerská v Jablonci nad Nisou. Z vozidla pachatel
poté odcizil autorádio a handsfree sadu v celkové
hodnotě 7.500,- Kč. Dále však způsobil škodu na
poškození vozidla ve výši 5.500,- Kč. Tímto skutkem
se tak dopustil trestných činů krádeže a poškozování
cizí věci, za které mu hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

PŘÍŠOVICE - Osmdesátiletý muž včera v Příšovicích
zemřel po vosím bodnutí. Bezvládné tělo našli lidé v
kempu Jizera. Zavolali rychlou záchrannou službu.
„Muž nedýchal, posádka se ho přes hodinu snažila
oživit. Pokusy o resuscitaci byly však bohužel
marné,“ uvedla krajská mluvčí záchranné služby
Helena Rubášová. Kolem mrtvého těla létalo hejno
vos. Muž byl patrně alergik a po bodnutí se dostavila
silná reakce. Přesnou příčinu smrti určí až pitva.
Podle Rubášové by měli lidé, kteří jsou alergičtí na
vosí a včelí bodnutí, nosit u sebe léky

ŽELEZNÝ BROD - Chlapce v bezvědomí museli odvézt do
nemocnice rodiče v souvislosti s požárem, který v sobotu
propukl v Železném Brodě. Vznikl v ulici Stavbařů ve
12.40 a zachvátil řadové kůlny. Rozšířil se ale také na
půdu přilehlého domu. Hasiči museli vypáčit zamčený
byt. Přesný stav šestiletého chlapce se nepodařilo zjistit,
zřejmě se nadýchal zplodin. „Na místě zasahovalo osm
jednotek. Poslední auto odjíždělo po osmnácté hodině,“
řekl Karel Vaníček, operační důstojník krajských hasičů.
Hasičům se podařilo uchránit majetek za jeden milion
korun. Požár podle předběžného odhadu napáchal škody
za 650 tisíc korun. Příčina vzniku je stále v šetření.
Pachatelé požáru zjištěni do hodiny - V sobotu 29.8.2009
po 12,00 hodin byl v Železném Brodě, v Příčné ulici
založen požár. Začaly zde hořet dřevěné kůlny, ve
kterých byl uskladněn hořlavý materiál, pneumatiky, uhlí a další věci. Na místě okamžitě zasahovali hasiči.
Policisté OOP Železný Brod začali případ vyšetřovat. Díky místní znalosti policistů a rychlému sběru informací v
okolí byli během hodiny zjištěni pachatelé požáru, kterými jsou dvě nezletilé děti.
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POČASÍ

STŘEDA 2.9.

22 °C/13 °C

NEDĚLE 6.9.

ČTVRTEK 3.9.

22 °C/13 °C

PONDĚLÍ 7.9.

PÁTEK 4.9.

22 °C/14 °C

ÚTERÝ 8.9.

SOBOTA 5.9.

20 °C/12 °C

STŘEDA 9.9.

2. září 2009

18 °C/11 °C

16 °C/10 °C

20 °C/10 °C

21 °C/11 °C

Dětem končí prázdniny a opět
budou muset zasednout do školních
lavic. Začátek nového školního roku
bude nadmíru vydařený, celý den
teplota VODA: 18 °C
bude jasno! Sice nás čeká chladné
ráno, teploty poklesnou ke 13 až 9
°C, ale odpoledne bundy a svetry
zase odhodíme, v Čechách bude 26
teplota VZDUCH: 28 °C
až tropických 30 °C, na Moravě a ve
Slezsku 24 až 28 °C. Foukat bude
mírný jihovýchodní až jižní vítr
Koupaliště je čisté, udržované a
rychlostí 3 až 7 m/s.
osvěžující, jako u Baltu 
PŘEDPOVĚĎ NA ZÁŘÍ:
Období od 1.-10.9.2009
Zpočátku období polojasno nebo skoro jasno, jen ojediněle přeháňky nebo bouřky. Postupně oblačno až polojasno s občasnými
přeháňkami nebo deštěm. Po ránu ojediněle mlhy. Ranní teploty zpočátku období 16 až 11 °C, postupně 11 až 6 °C. Denní
teploty zpočátku období 23
až 29 °C, postupně 17 až 22
°C. Období od 11.20.9.2009
Převážně polojasno, jen
přechodně oblačno s
dešťovými přeháňkami. Po
ránu místy mlhy nebo
kouřmo. Ranní teploty 12 až
6 °C. Denní teploty 18 až 25
°C. Období od 21.30.9.2009
Polojasno až oblačno, místy
s dešťovými přeháňkami.
Ranní teploty 9 až 3 °C, při
vyjasnění přízemní mrazíky.
Denní teploty 15 až 20 °C,
přechodně až 22 C.

INFO KOUPALIŠTĚ:

úžasné prázdniny u
Baltu v Ostseebad
Prerow (rok cca
1983)
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PRANOSTIKA
ZÁŘÍ
Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé
páry a mlhy.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Na dešti v září rolníků moc záleží.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno
otrava.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý
strom.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Teplé září - říjen se mračí.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
2.9.
Na svatého Štěpána krále je už léta namále.
8.9.
Jaké počasí na narození Panny Marie, takové potrvá
čtyři neděle.
Jaké počasí o Panny Marie narození, takové bude
osm neděl.
Neprší-li o Marie narození. bude suchý podzim.
Na Panny Marie narození vlaštovek shromáždění.
Panny Marie narození - vlaštoviček rozloučení.
O Marie narození vlaštovek tu více není.
Narození Panny Marie – co má studenou krev, se do
země zaryje.
Matka Boží hlávku (= zelí) složí.

Na trakaři do Prahy při průjezdu Loužnicí - Sázka dvou mužů, že jeden druhého odveze na trakaři ze Smržovky do
Prahy na fotbalový zápas Sparta – Slavie.
Z: http://www.spartaforever.cz/ukaz_clanek.php?clanek=1345 - V ročníku 1965/1966, za velmi zvláštních
okolností v závěru soutěže, skončila Sparta druhá za Duklou Praha. Vašek se stal aktérem i nejslavnějšího derby
československé historie. Na Strahov přišlo 4. září 1965, 50 105 diváků a bylo svědky remízy 2:2. Mezi nimi i
Sparťan Pavlíček, který přivezl sešívku Pacáka na trakaři až z daleké Smržovky. To byl výsledek jejich sázky! Ani
se nechce věřit, že slíbená prémie za vítězství hráčům Sparty i Slávie byla 180.-Kč. Protože zápas skončil
nerozhodně, odnesli si hráči odměnu ve výši 90.-Kč.
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KALENDÁRIUM

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






Olga Bukvicová
Jaromír Udatný
Monika Tilerová
Jan Suchánek

3. 9. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
4. 9. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
4. 9. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
7. 9. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
• 2.9. 1666 – V Londýně začal velký požár.
• 4.9. 1934 – Juraj Herz, český režisér
• 4.9. Vtavská stoletá voda pobořila pražský Karlův most a
dorazila až na Staroměstské náměstí
• 5.9. 1723 – Karel VI. byl slavnostně korunován na českého
krále.
• 6.9. 1946 – Hana Zagorová, česká zpěvačka
• 7.9. 1836 – Ve Svatovítské katedrále v Praze se konala
poslední česká královská korunovace. Korunován byl císař
Ferdinand I. Dobrotivý.
• 7.9. 1914 – Lída Baarová, česká herečka († 28. říjen 2000)
• 8.9. 1841 – Antonín Dvořák, český hudební skladatel († 1.
května 1904)

PSÍ KALENDÁŘ:
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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LOUŽNICKÉ TRADICE

SVATBA
V Loužnici se
stále ještě
dodržuje, že
před svatbou se
po vesnici
roznáší svatební
oznámení s
koláčky. Stejně
jako dnes, i dříve
bývala svatba na
naší vesnici
nejslavnější rodinnou událostí. Nebyla jen záležitostí
dvou mladých lidí a jejich rodin, ale měla ráz svátků
celé vesnice. Bylo až neuvěřitelné, že naši šetrní
předkové, často žijící ve skromných poměrech,
mohli tak bohatou hostinu, pro tak velký počet
hostů připravit. Ale i při tom počtu hostí to nepřišlo
tak draho, poněvadž pozvaní posílali nebo přinesli
do domu nevěsty tvaroh, máslo, smetanu, vejce,
cukr, kávu, mák, hrách, kuřata, husy, kachny či jiné
pochutiny. Na svatbě v rodině zámožného sedláka
zabili jalovici, někdy vola, jedno až dvě prasata a
bezpočet drůbeže. Na chudších svatbách se zabilo
jedno prase a v horských krajích, převládalo maso
skopové a drobné domácí zvířectvo, jako je jehně,
kůzle nebo králík.
Svatby se často „strojívaly“ v masopustě. Několik
dní před svatbou se pekly koláče. Svatební jídelníček
- Výběr pokrmů na svatební hostinu se různil.
Pokrmy se podávaly v obměněném pořadí a počtu.
Po polévce to bylo většinou vařené hovězí maso s
omáčkou většinou smetanovou, pak dušené nebo
pečené na slanině s příchutí zázvoru nebo česneku.
Vepřová a telecí pečeně se pekla v peci. Vepřové se
podávalo se zelím, telecí s kompotem z čerstvého
nebo sušeného ovoce. Slepice byly většinou vařeny
v polévce, husy, kachny a kuřata pečené, někdy
plněné jablky, později i jinými náplněmi. Z drštěk se
připravovala polévka a podávala se ke snídani.
Vnitřnosti se upravovaly s omáčkou nakyselo a
podávaly se s chlebem. Skopové maso se peklo,
vařilo nebo dusilo se zeleninou, jako je řepa, dumlík
či mrkev nebo se podávalo pečené se zelím. Masa
bývalo o svatbách vždy hojně, více než při jiných
slavnostních hostinách a upravovalo se jako o
posvícení nebo o jiných svátcích. Podle různých
zápisků patřila ke svatebním pokrmům sladká
krupičná kaše s medem a dávala se hlavně dětem.
O rozveselení svatebčanů, udržování dobré nálady a
vyplnění času od podání jednoho pokrmu k
druhému se starali družbové a bavili hosty různými
žertíky, vtipy a „řečňováním“, které se částečně
vztahovalo k předkládanému pokrmu. Při hostině
házeli hosté po sobě, hrachem, který byl symbolem
hojnosti a plodnosti.
SVATEBNI ZVYKY :

Zkouška ženicha - Na prahu
nevěstina domu měl ženich někdy
přichystaný špalek se sekerou a láhev vína. Chopil-li
se sekery, bylo to dobré znamení: bude z něj dobrý
hospodář. Ale rozhodli-li se pro láhev vína, nevěstilo
to nic dobrého: bude z něj opilec.
Rozsypávání květin - Neteře snoubenců nebo
dcery jejich přátel jdou v čele svatebního průvodu
do kostela a rozhazují kolem květiny. Toto je rovněž
původem pohanský zvyk. Květiny měly přilákat
bohyni plodnosti.
Svatební špalír - Přátelé novomanželů vytvoří
uličku, kterou musí oba projít. Přitom se jim v tom
snaží všemožně zabránit, ale ne násilně. Symbolický
význam : překonávání manželství v nesnázích.
Zatahování - Ženichovi kamarádi napnou po
skončení obřadu před východem z kostela provaz,
ozdobený květy, stuhami, ale i např. vypitými
lahvemi, a dovolí novomanželům pokračovat v
cestě, jen když se ženich vyplatí. Tímto způsobem
se ženich vykupuje ze svých mladických hříchů.
Práh - Proč přenáší ženich nevěstu přes práh jejich
společného domova? Prý proto, aby přelstil zlé
duchy, kteří číhají pod prahem a hlídají dům. Jiný
význam: Symbolický začátek nového života.
Únos nevěsty - Symbolizuje dívčino odloučení od
rodičů a přechod k novému životnímu společenství.
V pokročilé hodině, kdy se už hostina schyluje ke
konci unesou přátelé novomanželů nevěstu. Pokud ji
ženich nenajde, musí zaplatit výkupné. Pozor :Akce
by se měla každopádně časově ohraničit, aby
ostatní hosté dlouhé hodiny nečekali na nevěstin
návrat, a nakonec se nedočkali. To by jim určitě
náladu nezlepšilo.
Družičky - Jsou ještě svobodné dívky, které
doprovázejí nevěstu do kostela. I tento zvyk měl
svůj význam: duchové, kteří chtějí nevěstě uškodit,
si ji mají splést s některou z družiček. Aby se to
podařilo, musí mít družičky na sobě šaty velmi
podobné nevěstiným.
Společné pojídání polévky - Společné pojídání
polévky novomanželi z jednoho talíře při svatební
hostině má symbolizovat jejich spolupráci. Druhý
význam, který je snad ještě podstatnější, je symbol
onoho společného krajíce, z něhož je nutno si brát a
dávat rovným dílem.
Rozbíjení talířů - Tento zvyk měl kořeny hned ve
dvou pověrách – že střepy přinášejí štěstí a že
společným zametáním novomanželé prokáží vůli
spolupracovat a jejich manželství pak bude
harmonické.
Zvací koláčky - Podle tradice se pečou několik
týdnů před svatbou. Rozdávají se příbuzným,
přátelům a sousedům. Koláčky, které by měly mít
nejméně tři různé náplně, jsou považovány za
vizitku kuchařského umění hospodyně
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

LIKÉR NA POSÍLENÍ PRŮDUŠEK

25 g mateřídouška úzkolistá čerstvá, 25
g květ černého bezu, 10 g listu šalvěje
lékařské, 10 g drceného česneku, 150 g
60% alkoholu, 250 g med

Vše macerovat 3-7 dní, pak přidat med (byliny
ponechat v roztoku). Užívat 4x denně 1 lžičku.
Pomáhá proti astmatu, bronchitidě, posiluje průdušky

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
Salvia officinalis - ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ - Šalvia lekárska – „Babské ucho“
Obsahuje zejména silici (1,5 až
2,5%) s thujonem, salviolem,
cineolem, kafrem, borneolem,
dále katechinové třísloviny (asi
8%), pseudotřísloviny
(=organické kyseliny, např.
kyselina kávová), triterpenoidy,
hořčinu carnosol,, diterpenové hořčiny abietanového
typu, lakton, salvin, který má fytoncidní účinky,
saponiny, pryskyřice, vitamíny řady B a látky
podobné ženskému hormonu estrogenu.
Sbírá se list (Folium salviae) a to krátce před květem
(květen až červen) a za suchého počasí, u starších
rostlin je možný i druhý sběr na podzim. Suší se co
možná nejrychleji ve stínu, při umělém sušení za
teplot do 40 °C. Někdy se sbírají celé stonky, ze
kterých se až po usušení zdrhnou listy.
Působení šalvěje je velmi široké: snižuje pocení
(zejména je-li nervového původu, jako např. při
nočním pocení v klimaktériu nebo v pubertě), působí
protizánětlivě, baktericidně, mírně močopudně,
svíravě, má protihlístové účinky, snižuje sekreci žláz
včetně sekrece mateřského mléka. Uplatňuje se v
gynekologii a to zejména při potížích v počátku
menstruace či v přechodu, antibiotických účinků se
využívá při léčbě zánětů močových cest, bolestí v
krku, při angíně, při gynekologických zánětech nebo
zánětech zažívacího ústrojí. Zevně ji lze použít na
špatně se hojící rány nebo jako kloktadlo při zánětu
ústní dutiny, angíně nebo krvácení dásní.
Za nejúčinnější formu aplikace je považována
šalvějová tinktura, osvědčil se i šalvějový vinný
nálev. Vzhledem k tomu, že protizánětlivé látky jsou
špatně rozpustné ve vodě, bývá doporučován
lihovodný roztok. Protože thujon obsažený v silici je
poměrně dosti toxický, není šalvěj vhodná k
dlouhodobému podávání. Relativně neškodný by

měl šalvějový odvar, z něhož toxická silice záhy
vyprchá.
Šalvěj je léčivka i koření s bohatou minulostí.
Kořenilo se jí již ve starém Římě, jak se dovídáme z
kuchařské rukověti Apicia Caelia. Ve středověku se
šalvěji připisovala čarovná moc v lásce a také se
používala k přípravě černého barviva na vlasy. Ve
Francii a Itálii rostlo prý šalvěje tolik, že se sbíraly
celé otýpky, které se sušily a používaly k vytápění
pecí. Šalvěji se také připisovaly mimořádné léčivé
účinky. Ještě v 19. století se věřilo, že šalvěj v
zahradě ochraňuje zdraví. Její latinský název Salvia
je odvozen od "salvus", což znamená "zdráv".
Původem je Šalvěj z jižní Evropy, zejména z Itálie a
Řecka. Roste na slunných místech i na chudších
půdách. Můžeme ji tedy pěstovat i v našich
podmínkách. Je víceletý polokeř, vysoký asi 50 cm,
díky hezkému listu a květu se hodí třeba i na skalku.
Jako koření se sklízí buď nať nebo jen listy, jsou
charakteristické svojí výraznou vůní, která připomíná
kafr. Šalvěj patří zejména do masitých pokrmů,
kterým dodává zvláštní neopakovatelnou chuť.
Přidává se do nádivek, paštik a marinád na ryby či
jehněčí, skopové nebo telecí maso, také do
karbanátků a sekané. Čerstvá šalvěj dobře chutná i
v bylinkovém másle, třeba spolu s mátou, yzopem a
petrželkou. Má velmi silné aroma a výraznou
kořenitou chuť, proto ji používáme opatrně.
Nejčastěji ji najdeme v italské, balkánské nebo
francouzské kuchyni. Léčivé účinky šalvěje spočívají
především v obsahu látek s antibakteriálními a
estrogenními účinky. Použijeme ji jako kloktadlo při
zánětech dutiny ústní nebo krvácení z dásní.
Domácí pleťovou vodu připravíme z 20 g šalvěje,
kterou necháme týden louhovat ve 100 ml
dvacetiprocentního lihu, v uzavřené lahvičce a na
světle. Ze šalvěje se vyrábí silice používaná v
lékařství i v kosmetice.

Salamis
500 g rybího filé, 2 lžíce oleje, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 2 lžíce citrónové šťávy, 1 sklenka
bílého vína, 2 lžíce bylinek (petrželka, pažitka, několik lístků šalvěje), 250 g okurky, 250 g
rajčat, 2 - 3 zelené papriky, sůl, pepř. Opečeme na části oleje rybu s citrónem, s cibulí a s
česnekem, osolíme, přidáme bylinky, zalijeme vínem. Na druhé části oleje opečeme zeleninu,
osolíme, opepříme, podusíme. Měkkou zeleninu dáme na rybu a ještě společně pět minut
podusíme.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

Tento týden vaříme se šalvějí:

KOTLETY S JABLKY A SE ŠALVĚJÍ
lžíci medu, 5 lžic jablečné šťávy, 2 lžíce nasekané čerstvé šalvěje nebo lžičku sušené, 1 lžičku
olivového oleje, 2 kotlety bez kosti, 1 velké červené jablko, zbavené jádřince a nakrájené na
osminky
citronovou šťávu podle chuti, sůl a pepř na dochucení.
Ve skleněné nebo keramické misce prošlehejte vidličkou med s jablečnou šťávou, šalvějí a olejem. Osolte a
opepřete. Vložte do marinády kotlety, důkladně je obalte a nechte dvacet minut odpočívat. Rozpalte gril nebo
rozehřejte grilovací či jinou těžkou pánev. Kotlety grilujte nebo opékejte tři až čtyři minuty; pokud je grilujete,
potírejte je částí zbylé marinády. Osminky jablek protáhněte marinádou v misce a přidejte na pánev nebo na
plech k masu. Obraťte maso a oboje opékejte ještě tři až čtyři minuty, až maso zkřehne a jablka zezlátnou.
Mezitím přiveďte v kastrůlku k varu zbylou marinádu. Nechte svařit na třetinu původního objemu. Osolte,
opepřete, případně dochuťte citronovou šťávou. Kotletky podávejte nejlépe s rýží a zelenými fazolkami.
BRAMBOROVÉ NOKY SE ŠALVĚJÍ
150 g brambor, sůl, 125 g čerstvého domácího tvarohu, 50 g hladké mouky, 3 lžíce
jemně nakyslého másla, 4 snítky šalvěje, 2 lžičky strouhaného polotvrdého sýra.
Omyjeme brambory a vaříme je ve slupce asi 25 minut. Slijeme, necháme vystydnout,
oloupeme a rozmačkáme a odvážíme 125 g. Tvaroh vymačkáme v utěrce. Potom ho
přidáme spolu s moukou, lžičkou másla a špetkou soli k bramborám. Přikryté necháme
odpočívat v lednici asi 30 minut. Z bramborové hmoty vytvarujeme na pomoučněném vále 3 silné rolky, nakrájíme
je na 12 kousků a vytvarujeme noky. Přivedeme k varu dostatek slané vody a noky vaříme asi 10 minut, těstně
pod bodem varu. Očistíme, umyjeme šalvěj, natrháme ji a opékáme ji asi 2 minuty na zbylém másle. Necháme
okapat noky, naaranžujeme je s šalvějovým máslem a posypeme strouhaným sýrem.
HOUBOVÉ KARBANÁTKY SE ŠALVĚJÍ
1 cibule, 1 česnek, 1 lžíce oleje, 500 g rajčat, sůl, pepř, cukr, tabasca, 10 g ušených hříbků, 2
šalotky, 100 g anglické slaniny, 150 g lišek, 4 snítky šalvěje, 150 g telecích jater, 1 vejce, 3 lžíce
lískových oříšků, 1/2 lžičky strouhané citronové kůry, 2 lžíce sekané petrželky, 400 g mletého
hovězího
Oloupeme a nasekáme cibuli a česnek a osmahneme na oleji. Rajčata oloupeme, nadrobno nakrájíme, přidáme
k cibuli a 10 min. podusíme. Ochutíme solí, pepřem, cukrem a tabascem.
Hříbky namáčíme. Šalotky jemně nasekáme. Slaninu pokrájíme na kostičky. Očištěné lišky nakrájíme na plátky.
Posekáme šalvěj. 3/4 slaniny rozškvaříme a šalotku na ní osmahneme. Přidáme lišky, šalvěj a dusíme, až se
tekutina vypaří. Přisypeme nakrájená játra a 1/2 min. opékáme. Slijeme hříbky, nakrájíme a spolu s játry a
liškami, vejcem, ořechy, citronovou kůrou a petrželí vmícháme do mletého masa. Okořeníme a vytvarujeme
karbanátky. Na zbylém špeku je se šalvějí asi 10 min. opékáme.
POMAZÁNKA Z ČERVENÉ ČOČKY SE ŠALVĚJÍ
180 g červené (nebo obyčejné) čočky, 2 stroužky česneku, Malou cibuli, 1/2 l zeleninového
vývaru, 1/2 čajové lžičky fenyklových semínek, 1/2 čajové lžičky kmínu, Sůl, bílý pepř, 3
polévkové lžíce rostlinného tuku, 12 lístků šalvěje, 8-10 plátků ciabatty (bagety).
Čočku propláchneme pod tekoucí vodou. Cibuli a česnek oloupeme a najemno nakrájíme.
Čočku, česnek a cibuli vaříme v zeleninovém vývaru na mírném plameni asi 15 minut do
měkka, občas zamícháme. Poté necháme čočku vychladnout a rozmixujeme ji do hladka ponorným mixérem.
Fenyklová semínka a kmín rozdrtíme v hmoždíři a přidáme se 2 lžícemi rostlinného tuku k rozmixované čočce. Tu
dochutíme solí a pepřem. Na lžíci rostlinného tuku orestujeme lístky šalvěje. Plátky chleba nasucho v troubě nebo
na pánvi opečeme, mažeme je čočkovou pomazánkou a zdobíme lístky šalvěje.
BYLINKOVÝ OCET SE ŠALVĚJÍ A ROZINKAMI
snítka šalvěje, saturejky a yzopu., l malé cibulky., lžička rozinek., ½ lžičky koriandru., 5 kuliček
jalovce., vinný ocet., do čisté sklenice dáme cibulky a koření s rozinkami. Opatrně zasuneme
lýkem svázané snítky bylinek a zalijeme vinným octem. Za 2 týdny získá ocet příjemné aroma,
bylinky i koření pak můžeme vyndat. Ocet lze po dobu několika měsíců využít i jako kuchyňskou
dekoraci.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 57. 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: 20.
„Vágnerovo“

Jest to malý opravený domek, patřící Františku Vágnerovi, Jest nejbližším sousedem rozbořeného domu čp. 19 (ze strarých
knih). Tento dům je již také zbourán a nyní číslo popisné 20 má domek pana Jaroslava Švorce ze Záduší (směrem k Zásadě)

ROK

MAJITELÉ
Josef Hušek

1790

Jiřík Hawel

1809

František Havel

1837

František Pulíček

1864

František Vágner
Zbourán

2009

Jaroslav Švorc

Od zbourání domu „Vágnerovo“ má číslo popisné chaloupka, na Záduší, pana Jaroslava Švorce
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Potká babička malého chlapečka, který mluví
strašně sprostě, a říká mu: "Chlapečku, ty jsi tak
sprostý, až mi z toho běhá mráz po zádech!"
Chlapeček jí klidně odpoví: "Ty vole bábo, kdybys
slyšela, jak mluví můj fotr tak vole zmrzneš!"

Žena přijde na policejní stanici: „Prosím vás
pomozte mi, můj manžel se ztratil".
Policista založí papír do stroje a povídá: „Můžete
nám ho popsat?"
“No měří asi 150 cm" začne žena „váží 95 kg, má
pleš, velké břicho, falešné zuby... Víte co?
Zapomeňte na to."

Kolik poslanců je potřeba na výměnu žárovky?
Zásadně nadpoloviční většina. Opozice totiž určitě
navrhne šroubovat opačně.

S manželkou si často vyměňujeme názory.
Přicházím se svým a odcházím s jejím.
Přijde pán k psychoanalytikovi a lká: "Pane doktore,
musíte mi pomoci, tuhle jsem se strašně přeřekl,
úplně šíleně, děsnej trapas!" Doktor: "Tak povídejte,
co se stalo?" Pán: "Seděl jsem s manželkou u
snídaně a chtěl jsem říci - miláčku, byla bys tak
laskavá a podala mi ještě jeden toast? - a místo
toho jsem řekl - ty kurvo zasraná, zkazila jsi mi celej
život!"
Dva se milují,on je na ní a ona mu prohrábne prsty
vlasy. On na to: "Co to děláš miláčku?"
Ona: "Ále,hledám rohy!"
On: "A proč rohy?"
Ona: "No protože šukáš jako ďábel!"
Potom se vymění a na něm je ona. On jí prohrábne
prsty vlasy a ona na to: "Miláčku! Co to děláš?
On: "No hledám rohy!"
Ona: "Taky šukám jako ďábel?"
On: "Néééé! Jsi těžká jako kráva!"
Proč jsou ženy tak slabé v matematice?
Protože jim muži neustále tvrdí, že tohle ------- je
dvacet centimetů.
Jede chlap metrem v hrozné tlačenici, před nim stojí
žena. V tom ten chlap povídá: "Promiňte paní, to
není to, co si myslíte. Já mám malou výplatu a
dostávám to v mincích zabalenych do válečku. A ten
sem si dal před cestou do kapsy..." V další stanici se
na muže obrátí ta žena a prohlásí: "Vážený pane,
to, že máte malou výplatu, vám věřím. Že ji
dostáváte v mincích, vám taky věřím. Ale to, že vám
mezi Václavákem a Karlovým náměstím přidali, to
vám tedy nesežeru!"

Z policejního protokolu: "Odcizené zboží vsunula za
ňadra, avšak neuspěla, protože vedoucí sledoval její
poprsí již od chvíle, kdy vstoupila do prodejny."
Černoch sedí u řeky a chytá na udici. Chytí zlatou
rybu a ryba mu řiká: "Když mě pustíš, tak ti splním
3 přání. A černoch říká: "No,tak bych chtěl být bílý,
pak bych chtěl, aby mne ženské měly rády ,a abych
byl v balíku. "Tak jí černoch pustí, ryba zaplácá
ocasem a řiká: "Čáry, máry, ruka, nožka, ať je z
tebe Always vložka!"
Pan učitel píše na tabuli vzorec HO2 a ptá se
podřimujícího Petra co je to za vzorec? -Petr
koktá:,,Pane učiteli mám to na jazyku". -Tak to
honem vyplivni ,protože to je kyselina.
Do školy přijde nová učitelka, předstoupí před žáky
a povídá: "Jmenuji se Eva Dlouhá a chci, aby jsme
se k sobě chovali jako kamarádi." Jeden žák ji
vezme za slovo a když ji druhý den potká, tak na ni
zakřičí: "Nááázdar, Evo!" Ta se naštve a povídá:
"Napíšeš 50x učitelce se ve škole netyká."
A on další den přijde a přinese to napsané 100x
Učitelka se diví: "Jak to, říkala jsem 50x, proč jsi to
napsal 100x?" A žák na to: "Aby si měla radost,
Evo."
"Pane učiteli, jaký je váš názor na studentky, které
si malují oči?" Ale vcelku kladný. Ty děvuchy vůbec
nebrečí, když dostanou špatnou známku."
Víte, jak se na Moravě dělí vína?
1. Dá se
2. Dá se svařit
3. Nedá se
4. Dá se Pražákovi

MOUDRÁ VĚTA

Žena je jako přikrývka - jsi pod ní, je nepohodlno, jsi bez ní, je chladno..
Ašantská přísloví
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HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Loužnice – sokolovna čp. 72,
Vás srdečně zveme na autogramiádu
Knihy paní Jarmily Bachmannové

„ZA ŽIVOTA SE STANE LEDACOS“

A sklářského podnikatele Miloslava Linky z Loužnice, kterému vyšly, im memoriam,
paměti

„ŽIVOT SE SKLEM“

Autogramiáda se koná
v sobotu 12. 9. 2009 od 18 hodin
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Cestujete každý den za prací nebo do školy? Zkuste to s IDOLem!
Léto se s námi pomalu loučí. Pro všechny školou povinné nadešel čas školních
povinností. Rodičům skončily dovolené. Většině z nás opět nastaly každodenní
povinnosti. Výjimkou není ani cestování.
Nový integrovaný systém IDOL přináší nové možnosti a ulehčení v dopravě. Novým
pomocníkem IDOLu je bezkontaktní čipová karta opuscard, která umožňuje
cestování různými dopravními prostředky v Libereckém kraji a to bez papírových
jízdenek. Majitel takové karty ušetří peníze a navíc se používáním karty zapojuje do
„Benefitprogramu“, který přináší další bonusy v podobě slev a dárkových kupónů.
Změny zaznamenaly také tarifní podmínky, které nabízí různé výhody dle kategorií.
Studenti jistě přivítají kategorii „STUDENT 15-26“, která se týká všech studentů ve
věku 15 – 26 let. Pro lepší představu si uveďme příklad. Bude-li student cestovat
každý den do školy z Frýdlantu do Liberce, zaplatí za jednu jízdu 24 korun, což je 48
korun denně a 1008 korun měsíčně. Pokud ale využije 30-ti denní kupón „STUDENT
15-26“, zaplatí za měsíční cestování pouze 792 korun a navíc může neomezeně
cestovat i ve volný čas a o víkendu. Samozřejmostí je možnost využívání MHD
v Liberci po celých třicet dnů platnosti jízdenky. Podmínkou využití této slevy je
zřízení opuscard a také žákovské průkazky pro kategorii 15-26 se jménem a
fotografií studenta. Tu musí mít student při cestování u sebe. Průkazku lze zřídit
v informačních a předprodejních kancelářích dopravců zapojených v IDOLu.
Obdobných výhod může využívat i žák základní školy, který jezdí ještě levněji
s tarifem žák -15, tento zaplatí za třicetidenní jízdenku mezi Frýdlantem a Libercem
pouze 396,- Kč a samozřejmě i tento může s třicetidenní jízdenkou cestovat i
v sobotu a v neděli.
Výhod IDOLu může využívat i zaměstnanec cestující do práce z Frýdlantu do
Liberce. Tento zaplatí za třicetidenní jízdenku IDOL nahranou na opuscard pouze
960 korun, oproti kupování jednotlivých jízdenek ušetří přibližně 380,- Kč. A to už se
vyplatí !
Pokud Vás IDOL zaujal, získejte více informací na www.iidol.cz a pořiďte si vlastní
opuscard!
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