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okolí

Z DOMOVA

OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE - OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN
Do odvolání bude ověřování prováděno v úředních hodinách, pouze v lichých týdnech. V případě
potřeby lze domluvit ověření i v jiném čase, a to na telefonu : 725 071 006 nebo 724 179 359.
Děkujeme za pochopení. Kazda Jindřich - starosta obce
NÁSTUP DO ŠKOLKY
Nejenom školáčci měli v úterý 1.9.2009 svůj slavný nástup, ale i dětičky, které nastoupili poprvé do školky, buď
do oddělení „žabiček“ nebo „rybiček“. Přejme jim,
aby si čas ve školce krásně užily, naučily se
spoustu nových věcí. A měly jen spokojené paní
učitelky

z Loužnice do školky nastoupili Klárka Marková a Lukášek
Hrdlička

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

HASIČSKÝ VÝLET 2009
V sobotu 3. října 2009 se koná hasičský výlet do okolí Kolínska. Odjezd je v 7.00 hodin od
Obecního Úřadu. V plánu je návštěva Kolínské řepařské drážky – projížďka parní lokomotivou,
muzeum stříbra v Kutné Hoře, Kostnice a dle času muzeum hraček v Benátkách nad Jizerou.
Cena zájezdu: dospělí 150,- Kč a děti 50,-Kč. Přihlášky u pana Pohla, nebo pana Krupky
nejpozději do 27. 9. 2009
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ŽNĚ V NAŠÍ OBCI
Během minulého týdne, vjely kombajny na pole, kde uzrálo obilí. Nebylo to
jen ledajaké obilí, byla to nová odrůda - TRITICALE – ŽITOVEC (Triticale
Müntzig) - Triticale je uměle vytvořený mezidruhový kříženec pšenice obecné
a žita setého. Cílem šlechtění bylo zachovat výnosy a kvalitu sklizně pšenice
a silný kořenový systém a toleranci k horším pěstitelským podmínkám žita.
Triticale se využívá pro výrobu speciálního pečiva, ale hlavní využití je pro
krmné účely. Obsah dusíkatých látek v zrnu je vyšší než u většiny obilovin (v
průměru 15 – 17 %). Bílkoviny mají příznivou skladbu aminokyselin, zvláště
vyšší obsah lysinu. Využití bílkovin při zkrmování je vyšší než u pšenice.
Obsah BNLV je 75 – 85 %, tuku 1,5 %, hrubé vlákniny 2,5 % a minerálních
látek 2 %. Lze je využít pro všechny druhy hospodářských zvířat. Triticale je
možné využít i na zelené krmení, protože vytváří velké množství biomasy s
pomalejším stárnutím než u žita. Nároky triticale na půdní a klimatické
podmínky jsou menší než u ozimé pšenice, ale vyšší než u žita. Ve srovnání s
ozimou pšenicí je tolerantnější k nízkému pH půdy a je méně náročné na
dávky hnojiv. Je také tolerantnější k horší předplodině než ozimá
pšenice, ale méně než ozimé žito a ozimý ječmen. Letošní sklizeň se
zřejmě vydařila, protože klasy byly nádherné.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁVŠTĚVA MYKOLOGA V NAŠÍ OBCI
V pátek 4.9.2009 se, na moje pozvání,
zastavil v Hospůdce na Záduší, mykolog
pan Dr. Aleš Vít (který je místopředsedou
české mykologické společnosti).
I když zrovna houby moc nerostou, našli
jsme nějaké exponáty, o kterých nám
pan Vít řekl hodně zajímavého a velmi
poučného, všechny nás jeho popis hub
velice nadchl a domluvili jsme, že tato
návštěva v naší obci nebyla poslední. O
termínu, další, mykologické besedy
budete včas informováni.
MYKOLOGICKÁ VÝSTAVA
Pokud Vás páteční krátká beseda nad houbami nadchla,
tak jako mě, určitě si nenechte ujít výstavu ve Velkých
Hamrech. Výstava se koná
v domě Hasičů Velké Hamry
v sobotu 19. Září 2009 od
10.00 hodin, a pokud
najdete nějakou Vámi
neidentifikovatelnou houbu, či jiné
úlovky, můžete je přinést v pátek do
Hamrů, do domu hasičů.
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SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané!
Pokud budete na místo, které je určené pro svoz tříděného odpadu,
dávat obyčejné pytle, tak věřte, že ty, firma odvážet nebude! Což
znamená, že tyto pytle tam zůstanou, roztrhají je psi a kočky a Váš
odpad bude na očích všem z obce.
Každý svoz je lichý měsíc, první středu. Což znamená, že další bude 4.listopadu 2009.

POZOR!!!!

Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 19.září 2009 v 10,50 - 11,00 hod u Obecního úřadu se koná sběr nebezpečného
odpadu. Přijímány budou následující druhy odpadů: Léky všeho druhu, domácí kapalné i tuhé
chemikálie, staré barvy, televizory, ledničky, zářivky, akumulátory, motorové oleje, olejové filtry a
elektrozařízení(rádia, vysavače, fény, mixéry, atd)
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.

AUTOGRAMIÁDA
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

MOTO KLUB KUMPÁNI – LOUŽNICE
Minulý týden, se šťastně, vrátila výprava členů
našeho Loužnického moto klubu – KUMPÁNI. Na
svých strojích, navštívili vzdálené městečko
Gradac v Chorvatsku. Gradac je malebné městečko, které je
posledním zastavením na Makarské riviéře. Je umístěno na mírných
svazích Biokova, zarostlých olivovníky a borovicemi. Bývalá rybářská
vesnice, leží 40 km
jižně od Makarské
riviéry. Nejznámější
pláž Gornja vala na
jižním okraji
městečka, dlouhá cca
1 500 m, je
označována jako
jedna z
nejkrásnějších pláží
na Jadranu. Výhodou
tohoto letoviska je
jeho jižní poloha s
nejvyšším počtem
slunných dní a
nejvyšší teplotou
vody v celé oblasti
Makarské riviéry.
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ZE SVĚTA
KRKONOŠE - Nejvyšší české hory se, stejně tak jako celá republika, potýkají s invazivními rostlinami. Na tyto
plevely, které v původní přírodě nemají co dělat, nyní nasazuje Správa
Krkonošského národního parku chemickou likvidaci. Použití chemie v chráněném
území je přitom téměř nepřípustné. V boji proti šťovíku alpskému či křídlatkám však
není jiné řešení. Invazivní rostliny jsou časovanou bombou, která by bez naší
intenzivní péče tikala hlasitěji a hlasitěji. Šťovík už dostali pod kontrolu. První
významný úspěch zaznamenaly ochránci přírody v boji proti šťovíku alpskému. Po
několikaletém systematickém úsilí správy parku se dá konstatovat, že se šťovík
dostal pod kontrolu a až devadesát procent se ho podařilo odstranit. U Vosecké
boudy byly ještě nedávno šťovíkové plantáže, kde rostliny přesahovaly výšku
jednoho metru. Šťovík alpský se do Krkonoš dostal již na počátku 17. století.
Přivezli ho s sebou tehdejší alpští dřevaři, kteří ho využívali jako krmivo pro
dobytek. Dlouho byl zcela pod kontrolou. Jeho rozšíření přišlo až po druhé světové
válce. Když se o krkonošské louky po vysídlení neměl kdo starat a pomalu se
zvyšoval obsah dusíku v atmosféře, nastalo nekontrolované šíření šťovíku. V
souvislých porostech, které vytváří, nemají ostatní původní druhy šanci přežít.
Místa, která šťovík obsadí se tak mění v botanickou poušť. Šťovík alpský se nacházel a v menší míře ještě nachází
hlavně v okolí horských bud s nedokonalými čističkami, ze kterých do luk vytékají dusíkaté látky, které jsou pro
něj živinami. Vlastní likvidace probíhá tak, že pracovníci nejdříve seberou rostlině květenství a plody, takzvané
laty, a v další fázi přijde postřik, po kterém šťovík uhyne. Plody, které se ale nepodaří sebrat, mohou přežívat až
10 let. Proto se likvidace musí opakovat. Boj proti šťovíku byl vyhlášen na poslední chvíli. Šťovík alpský se totiž
začal křížit s ostatními rostlinami, zřejmě se šťovíkem kadeřavým. Nový hybrid již nepotřebuje tolik dusíkatých
látek a už se objevil i v porostu kleče. Pokud by hybrid expandoval do subalpínských luk, tak to by byl konec. Za
šíření invazivních rostlin by se stát mohl dočkat významných sankcí ze strany Unie. Krkonoše patří mezi evropsky
významné chráněné oblasti Natura 2000. Pokud bychom na monitorovaná přírodní stanoviště pustili invazivní
rostliny a přišla by kontrola z Evropské unie s konstatováním, že se stav lokality zhoršil, mohlo to pro Českou
republiku znamenat výrazné sankce.
JABLONEC N.N. - V souvislosti se začátkem nového školního roku proběhla v celém okrese
Jablonec n.N. dopravně preventivní akce s názvem Zebra se za tebe nerozhlédne. Na území
města Jablonce n.N. probíhal dozor nejen policistů, ale i strážníků Městské policie Jablonec n.N.
u všech přechodů pro chodce, po kterých děti přecházejí ke školám. Přítomnost policistů a
strážníků u přechodů pro chodce byla pro řidiče signalizací, že již musí počítat s tím, že dětem
skončily prázdniny a budou na silnicích více vidět v blízkosti škol. Dětem policisté a strážníci zase
připomněli, jak se chovat na silnici, jak správně přecházet, čeho se vyvarovat, na co dát větší pozor, aby nedošlo
ke zranění či horším následkům z dopravní nehody. Řada dětí si z akce odnesla i dárečky, které jim budou
připomínat důležitost dodržování pravidel silničního provozu, konkrétně správného přecházení.
JABLONEC N. N. - Papírové průkazky měsíční, čtvrtletní či roční ke konci roku definitivně
zaniknou. Nahradí je moderní čipová karta Opuscard, na kterou si cestující svoje jízdné nahrají.
Papírovým jízdenkám odzvonilo, alespoň těm, které si lidé předpláceli na určitou dobu. Lidově
lítačky nahradí čipové karty. Tímto nařízením nedochází k žádnému zdražení ani žádnému posunu
cen, ale definitivně k závěru roku končí papírové předplatní jízdenky na jabloneckou MHD, které
plně nahradí čipová karta Opuscard. Od 1. ledna 2010 se počítá s nahráváním předplatného
časového jízdného již pouze na čipovou kartu. Výše jízdného se nemění u žádné kategorie a
zůstává v nezměněné podobě po celý rok 2010. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb pro
obyvatele využívající MHD bude rozšířen počet míst, kde je možné zakoupit na čipovou kartu
předplatní jízdné. Od poloviny září vznikne jedno ve vnějším Informačním centru v budově radnice,
do konce roku ČSAD a.s., počítá ještě se zřízením podobných míst v Bedřichově a Janově nad
Nisou. Na čipovou kartu si pak budou moci cestující nahrát týdenní nebo měsíční i roční jízdenky s výchozí a
cílovou stanicí, a nebo jen nahrát určitý obnos peněz, za který budou moci kupovat jízdenky na městskou
hromadnou dopravu o dvě koruny levněji, než za klasické papírové jízdenky. S Opuscard vyjde jízdenka na třicet
minut na dvanáct korun, šedesátiminutový tarif na osmnáct korun. S čipovou kartou vyjde cestování po městě o
dvě koruny levněji. Výhodou využití IDOL bude, že na toto pásmo ji můžete využít také v městské hromadné
dopravě jak v cílové zóně, tak v počáteční.
ČESKÝ RÁJ, ROUDNÝ - Slivovici, hruškovici nebo
jablkovici si mohou nechat vypálit lidé ze svého
ovoce na zahrádce. A protože je začátek září spojen

s dozráváním ovoce. Jedno z míst, kde promění
dozrálé ovoce v chutnou pálenku, je Roudný.
„Ročně vypálíme tak 2500 až 3000 litrů z toho, co si
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je ale potřeba mít minimálně jednu
tunu ovoce, které pochází z vlastního
pozemku.

lidé dovezou,“ vysvětlil jeden z majitelů palírny
Zdeněk Tomášek. Ten si společně se dvěma
kamarády jezdil pro pálenku na Moravu tak dlouho
(a se stále větším množstvím ovoce), až se jim
vyplatilo založit palírnu vlastní. Vznikla v roce 1994 v
Českém ráji. A kdo by si myslel, že ji vedou
odborníci, spletl by se. Všechno se učili za pochodu
a už první slivovice prý chutnala dobře. A jak se
vlastně taková slivovice vyrábí? Ovoce (každý druh
zvlášť) dodané do palírny se zváží, rozšrotuje a
přemístí do kádí. Tam přichází na řadu kvašení,
které u každého druhu plodů trvá jinak dlouho.
Zkvašená směs přijde do kotle o objemu 550
kilogramů, kde proběhne první pálení takzvaný lutr.
Zde se vyhání líh vypařováním lihových par a dole
zůstává kvas. Vzniklá tekutina pak cestuje přes
chladiče do druhého kotle, kde proběhne druhé
pálení. Nutné je velmi pomalé topení i průtok, aby
pálenka nezapáchala a byla kvalitní. Hotová kořalka
se pak přes měřák, ve kterém se zjistí jak množství,
tak obsah alkoholu, stáčí do tanků. Málokdo by ale
snesl pálenku nezředěnou, proto se během procesu
musí také přidat voda. Výsledkem je pak 52%
procentní pálenka. Pálit se dá úplně ze všeho, jak
říká Zdeněk Tomášek: „Zájemci si vozí i meruňky a
mirabelky. Abychom mohli z ovoce vypálit alkohol,
potřebujeme ho minimálně jednu tunu. To je akorát
plný druhý kotel,“ dodal. Co jste možná nevěděli o
pálení ovoce: - čím zralejší je ovoce, tím více
pálenky se z něj vyrobí - průměrně se z 8 kilogramů
dobře zralých švestek dá vyrobit jeden litr slivovice,
ze zhruba 12 kilogramů hrušek vznikne jeden litr
hruškovice a přibližně 15 – 20 kilogramů jablek je
potřeba na jeden litr jablkovice - hrušky kvasí v
desetitunových kádích asi jeden měsíc, jablka dva
měsíce - nejdéle kvasí švestky, to je způsobeno
teplotou, čím je tepleji, tím rychleji ovoce zkvasí –
protože švestky se sbírají nejdéle a po nich přichází
chladnější počasí, nechávají se kvasit až pět měsíců,
to znamená, že slivovice se pálí po Vánocích - každé
ovoce kvasí zvlášť, na konci sezony se ze zbylého
ovoce udělá mix a vznikne tak třeba pálenka z
poloviny hrušková, z poloviny jablková - pálit se dá z
každého ovoce, třeba i z jahod nebo borůvek, vždy

ŽELEZNÝ BROD - Spolu se závěrem
prázdnin v Železném Brodě definitivně skončila
výroba skleněné bižuterie. Většina zaměstnanců
společnosti Jablonex Group, pod kterou bývalý
podnik Železnobrodské sklo spadal, je nyní
zaregistrovaná na úřadu práce. Podle starosty
Železného Brodu Václava Horáčka pocítí konec
výroby celé město i okolí. „Léta jsme se chlubili
nezaměstnaností kolem čtyř a půl procenta a teď už
jsme někde na patnáctiprocentní hranici, což je
tragédie. Byl to ale dlouhodobý proces. V bývalém
Železnobrodském skle se postupně propouštělo
několik posledních let a nynější ukončení výroby a
plánovaný odprodej areálu je jen třešničkou na
dortu toho všeho,“ konstatoval Václav Horáček. V
Brodě podle něj panuje obecný názor, že konec
Železnobrodského skla vlastně začal už v době, kdy
se závod sloučil s několika dalšími podniky a vznikla
společnost Jablonex Group. „Místním se to nikdy
nelíbilo a mně taky ne,“ poznamenal starosta. I přes
útlum výroby a častá propouštění byla sklárna ve
městě až doposud největším zaměstnavatelem. Do
holdingu vstoupilo tehdy ještě Železnobrodské sklo
v roce 2005. V té době pracovalo v závodě zhruba
jedenáct set zaměstnanců. Jejich počet
se ale postupem let neustále snižoval.
Podle Václava Horáčka bude nyní
jedním z nejzásadnějších dopadů na
město snížení kupní síly. „Pocítí to
především menší obchodníci. Když není
kupní síla, je to zkrátka špatné,“
podotkl železnobrodský starosta. Podle něj už na
Železnobrodsku po vymizení textilek a skláren
nezbyly žádné větší fabriky. Vlastníci společnosti
Jablonex Group se rozhodli celý podnik prodat, když
se neshodli na tom, jak bojovat s asijskou
konkurencí. V některých závodech zároveň ukončili
nerentabilní výrobu. Jablonex Group vznikl v roce
2005, kdy došlo ke spojení Ornely, Jablonexu,
Bižuterie České Mincovny, Železnobrodského skla a
Bohemian Jewelery. V době svého vzniku měla
společnost bezmála tři tisíce devět set zaměstnanců.
Letos na podzim by jich měla v podniku zůstat jen
zhruba tisícovka.
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KULTURA
KULTURNÍ AKCE V ŽELEZNÉM BRODĚ A OKOLÍ

12. – 20. Dny evropského dědictví – EHD 2009
Sobota 12.9. Železný Brod, kostelík na Poušti –
výstava fotografií „ Sběrači Mračen“ od Martina
Cába. Porgram: 16:00 hodin –Benefiční koncert
sopranistky Michiyo Keiko za hudebního doprovodu
na piano Jaroslava Šarouna

Sobota 12.9 Bzí – Prohlídka kostela Nejsvětější
Trojice, včetně vyhlídkové věže od 14:00 – 18:00
hodin
Neděle 13.9. Pěnčín, Matiční centrum Krásná,
areál kostela sv. Josefa – Malá podzimní pouť
Program: 12:00 hodin - Pohádky ze dřeva I. –
divadélko Františka Pešána, 13:00 hodin - Zpívající
blechy – dívčí komorní sbor pod vedením S.
Rygálové, 13:30 hodin – Koncert duchovní hudby a
smyčcového kvartetu Ad libitum - pohádky ze dřeva
II. 14:30 hodin – Sklo a sklářství na Železnobrodsku
– diskuze s M. Hlubůčkem a Z. Lhotským, 16:00
hodin – Mše svatá – Povýšení Svatého kříže
Neděle 13.9. Železný Brod – Závody na
Tříkolkách, odstrkovadlech a koloběžkách (začátek
ve 14:00 hodin v sokolovně, 5 soutěžních kategorií)
Úterý 15.9. Železný Brod – Beseda s Dr. Mrkáčkem
na téma „Český ráj“ v aule SUPŠ sklářské, pořádá
ČKA Český ráj
Sobota 19.9. – 20.9. Železný Brod – Skleněné
městečko, sklářská slavnost

Prohlídka kostela sv. Jakuba a zvonice, Městského
muzea skla, Běliště, Galerie V. Rady (výstava Pavel
Ježek / Sklo) – na vše vstupné zdarma! 10:00 hodin
Tři medvědí pohádky, hraje: Rolnička Liberec, Malé
náměstí kryté venkovní podium, vstupné: zdarma.
19:00 hodin Rejžák z Prahy, hraje: DS E.F. Burian
Tanvald, Městské divadlo Železný Brod, vstupné: 50
Kč
LIBEREC - Výstava, která mapuje
dobrovolné hasičství na Liberecku,
začala včera v 16 hodin v Galerii U
Rytíře. Tuto expozici pořádá město
Liberec ke 115letému výročí od
první primátorské přehlídky
hasičských jednotek
pod Ještědem.
Návštěvníci mohou
zhlédnout stříkačky,
uniformy, přilby,
odznaky, medaile a
další zajímavosti každý
den od 10 do 17 hodin
a to až do 4. října 2009. „Pro naši výstavu máme
zapůjčené nejrůznější historické hasičské exponáty z
celé České republiky, které běžně nejsou k vidění,“
prozradil mluvčí libereckého magistrátu Martin
Korych. Třeba dobrovolní hasiči z Horního
Hanychova pro výstavu zapůjčili historickou
koněspřežnou stříkačku. Dobrovolní hasiči jsou na
Liberecku již déle než od roku 1894, kdy byla první
přehlídka.
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JABLONEC N.N. -Podivně se na území města
Jablonce n.N. choval 23-letý muž ze Slovenska. Muž
nejprve poškodil zámek dveří vozidla Fiat Uno a
následně z něho odcizil autorádio. Tím, ale jeho
kriminální činnost nekončila. V podvečer přišel do
prodejny Drogerie v obchodním domě v Jablonci
n.N. a ze stojanu s kosmetickými přípravky odcizil
kosmetiku, kterou ukryl do brašny a z obchodu chtěl
odejít bez placení. Celé jeho počínání zachytil
kamerový systém instalovaný v prodejně. Otázkou
času bylo poté muže zadržet a zamezit mu dalším
činům. Nyní muž čelí obvinění ze spáchání trestného
činu Krádeže a byl na jeho osobu podán návrh na
vzetí do vazby. Na základě rozhodnutí soudce byl
však propuštěn a je dále vyšetřován na svobodě.
SMRŽOVKA -V neděli 30.8.2009 v 7,15 hodin došlo
na Smržovce k dopravní nehodě. Ve směru od
Velkých Hamrů II na Smržovku jel s vozidlem VW
Golf 18-letý muž z Tanvaldu. Nezvládl průjezd
levotočivé zatáčky a vlivem nepřiměřené rychlosti
vyjel vpravo mimo vozovku, kde nejprve pravým
bokem narazil do autobusové zastávky a následně
přední části do elektrického transformátoru a
dopravního značení. Po nárazu se vozidlo odrazilo
zpět do vozovky, kde zůstalo stát v jejím středu.
Řidič z místa nehody utekl a vozidlo ponechal na
místě. Následně byl policejní hlídkou zastižen v
místě bydliště, odkud byl sanitou odvezen na
ošetření do nemocnice. Dechová zkouška přístrojem
Drager ukázala, že muž řídil pod vlivem alkoholu.
Naměřená hodnota je značná – 2,30 promile. Muž
přiznal, že před jízdou požil alkohol. Policisté mu
zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdy. V
souvislosti s nehodou došlo i k přerušení dodávky
elektrického proudu jak několika domácností, tak
obou pekáren. Muž nyní ve Zkráceném přípravném
řízení čelí podezření ze spáchání trestného činu
Ohrožení pod vlivem návykové látky a Ohrožení
obecně prospěšného zařízení, za což může být
potrestán odnětím svobody v trvání až tři roky.
MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM -K čelnímu střetu
osobních vozů zn. Suzuki Vitara a Škoda Forman
pick-up na silnici č. II/283 v části Chloumek Mírové
pod Kozákovem došlo v pondělí 31. srpna 2009 v
půl šesté odpoledne. Osobní vůz zn. Suzuki Vitara
zůstal po střetu ležet otočený na střeše. Dvě
zraněné osoby byly v době příjezdu profesionálních
hasičů z Turnova již ošetřovány záchranáři
zdravotnické služby. Hasiči zajistili havarované vozy
proti vzniku požáru. Protože nebylo možné převrátit
havarovanou Suzuki zpět na kola bez pomoci těžké
techniky, hasiči na místo nehody povolali
automobilový jeřáb ze stanice Semily. Vůz se
podařilo otočit pomocí jeřábu okolo půl osmé večer.

Poté hasiči zasypali ropné látky uniklé na silnici
sorbentem. Ve voze zn. Suzuki cestovaly dvě malé
děti, které vyvázly z nehody bez zranění. Pro
uklidnění dostali od hasičů plyšového maskota,
dráčka Záchranáčka.
NOVÁ VES NAD NISOU -Do rekreační chaty na Nové
Vsi n.N. vnikl neznámý pachatel. Pachatel rozbil
skleněnou výplň okna chaty, otevřel si jej a zevnitř
odcizil několik lahví vína a vyschlého mořského
kraba. Z krádeže byl vyrušen signalizačním
zařízením, kterým byla chata zabezpečena. Pachatel
s vínem a krabem utekl stejnou cestou, kterou do
chaty vnikl. Vzniklá škoda činí 2 800 Kč.
TANVALD -Ve čtvrtek 3.9.2009 v 9,35 hodin došlo v
Tanvaldě v Nemocniční ulici k dopravní nehodě. S
vozidlem Ford Fokus jel po ulici Nemocniční 30-letý
muž z Tanvaldu. Zaregistroval před sebou vozidlo
Opel Vectra, ale vlivem rychosti nezvládl na mokré
vozovce řízení vozidla a do vozidla Opel Vectra
narazil. Opel nárazem dostal smyk a byl odhozen na
další vozidlo Hyundai a na betonový taras a lampu
veřejného osvětlení.Při nehodě vznikla škoda ve výši
100 000 Kč. Provinilý řidič si z nehody odnáší i
blokovou pokutu ve výši 2 000 Kč.
JABLONEC NAD NISOU - V sobotu 5. září v 11.20
hodin došlo v Jablonci nad Nisou v ulici Mánesova k
dopravní nehodě tím, že řidič s vozidlem zn.
Mercedes Benz jel ve směru od centra města a v
blízkosti křižovatky s ulicí Saskova přibrzdil, vlivem
rychlosti dostal na mokré vozovce smyk, který se
mu nepodařilo vyrovnat a následně narazil do zde
zaparkovaného vozidla zn. Kia. Vlivem nárazu bylo
toto zaparkované vozidlo posunuto až na chodník.
Ke zranění osob při této dopravní nehodě nedošlo a
alkohol u řidiče vozidla Mercedes policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou. Předběžná
způsobená škoda na vozidlech činí částku 100.000,Kč. Věc byla vyřešena na místě jako dopravní
nehoda s projednáním a řidiči byla udělena bloková
pokuta.
HUŤ- V pondělí 7. září časně ráno krátce před půl
šestou hodinou odcizil dosud neznámý pachatel
osobní motorové vozidlo zn. Seat Toledo, které jeho
majitel nechal zaparkované před obchodem s
potravinami v obci Huť. Pachatel v tomto případě
využil příležitosti, kdy majitel uvedeného vozidla po
dobu nákupu v obchodě toto nechal před obchodem
neuzamčené a s klíčky v zapalování. Tímto skutkem
se pachatel dopustil trestného činu neoprávněného
užívání cizí věci, za který mu hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

7

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 34 /2009

POČASÍ

STŘEDA 9.9.

25 °C/8 °C

NEDĚLE 13.9.

ČTVRTEK 10.9.

24 °C/9 °C

PONDĚLÍ 14.9.

PÁTEK 11.9.

21 °C/13 °C

ÚTERÝ 15.9.

SOBOTA 12.9.

18 °C/8 °C

STŘEDA 16.9.

9. září 2009

18 °C/7 °C

18 °C/6 °C

19 °C/6 °C

20 °C/7 °C

Počasí se dostalo
do období, v němž
přináší velké rozdíly
mezi ranními a
teplota VODA:
16 °C
odpoledními
teplotami a zvyšuje
riziko nachlazení.
Například dnes
ráno klesaly
teplota VZDUCH: 20 °C
nejnižší teploty k
9,9 °C až k 2,3 °C,
v 9 hodin
Koupaliště je čisté, udržované a prudce
dopoledne však už
osvěžující
v Praze bylo 15 °C
a v poledne 20 °C.
Nejchladněji dnes bylo v Plzni-Bolevci 2,3 °C, v Nových Hradech 3,1 °C a ve Vráži u Písku. V pěti centimetrech nad zemí klesla
na Churáňově teplota vzduchu k -0,8 °C, v Karlových Varech k 0,2 °C, v Peci pod Sněžkou k 1 °C a v Plzni-Mikulka k 1,3 °C. V
Praze-Libuši se nejnižší ranní teplota pohybovala na 7,3 °C, v přízemní vrstvě na 3,5 °C. Podobně chladné ráno očekáváme také
v úterý - nejnižší ranní teploty se budou pohybovat v intervalu 9 až 5 °C. Od středy do konce pracovního týdne očekáváme
ranní teploty v intervalu 12 až 7 °C. Tak jako dnes budou teploty odpoledne stoupat i v dalších dnech. V úterý už předpověď
počítá s teplotami v intervalu 21 až 25 °C.

INFO KOUPALIŠTĚ:

PŘED
HOSPODOU „U
LINKŮ“ (za
Jáchyma Linky)
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PRANOSTIKA

ZÁŘÍ
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.
Babí léto - léto na odchodě.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek
a pozdní zimu.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Podzim na stakaté kobyle jezdí.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho
sněhu.
Září, na léto jde stáří.

10.9.
Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim.
Jiří s teplem, Mikuláš s pící.
14.9.
Po svatém Kříži podzim se blíží.
Na povýšení svatého Kříže odkud fouká vítr,
odtud přijde drahota.
Svatý kříž - ovčí stříž.

15.9.
Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji
poklesne.
16.9.
Svatá Ludmila deštěm obmyla.
Na Ludmily světice obouvej střevíce.

PŘED HOSPODOU „U LINKŮ“ – „U LÍPY“ (POD VEDENÍM MARTY A MILOUŠE ŠIMŮNKOVÝCH)
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KALENDÁRIUM

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




10. 9. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
13. 9. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Petra Hermanová (Rathouská)
Vladimír Sochor

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
• 9.9. 1953 – Slávek Janoušek, český písničkář
• 10.9. 1898 – Rakouská císařovna Alžběta Bavorská byla
zavražděna italským anarchistou Luigi Luchenim.
• 13.9. 1310 – Jan Lucemburský dostal od svého otce lénem
Lucemburské hrabství.
• 13.9. 1868 – Otokar Březina, český básník († 25. březen
1929)
• 14.9. 1886 – Jan Masaryk, český diplomat
• 15.9. 1564 – Karel starší ze Žerotína, český (resp. moravský)
šlechtic a politik († 9. říjen 1636)
• 15.9. 1890 – Agatha Christie, anglická spisovatelka († 12.
ledna 1976)
• 15.9. 1984 – Harry, princ z Walesu
• 16.9. 1940 – Petr Čepek, český herec († 20. září 1994)

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

Žně bývaly
velkým
svátkem pro
celou ves.
Každý kdo
měl ve vsi
zdravé ruce
a nohy,
pomáhal na
poli. Pole
plné
zlatavých
klasů se brzy
zaplnilo
zpěvem
ženců a
vazaček.
Když přišli
ženci na pole, smekli a nábožně se pokřižovali. Pak
vzali kosy do rukou a udělali s nimi ve vzduchu kříž
nad obilím. Kosení přerušovali jen kvůli kratičké
svačině a broušení nástrojů. Potřebný brousek nosili
v toulci, zhotoveném z kravského rohu. Sekáči
neúnavně kosili zralé obilí a ženy za nimi se srpem v
rukou dočišťovaly a vázaly. Obilí se kladlo po
hrstech na povřísla a vázaly se snopy. Než se začalo
vázat, mělo se povříslo třikrát otočit, aby se sklidilo
šťastně. Aby se žně vydařily, uvazovala první snop
obyčejně hospodyně. K večeru se ze snopů stavěli
panáci.
Navečer když se končilo s kosením, bylo zvykem, že
sekáč zabrousil kosu. Prý proto, aby čert nevěděl, co
se sekalo. Druhého dne se šlo hned, jakmile začalo
svítat. Práce spojené se žněmi musely skončit co
nejdříve, dokud přálo počasí.
Ke kosení obilí se vázalo několik pověr. Jestliže byl
například některý klas ještě stále kvetoucí,
znamenalo to hlad pro celý kraj. Dvojitý klas
znamenal, že obilí nabude na ceně. Pokud se
takovýto klas protáhl novorozeněti skrze prsty,
čekalo na dítě v budoucnu velké štěstí a bohatství.
Když se sekalo první pole a blížila se bouřka, vrhali
se všichni při prvním zahřmění k zemi ve víře, že je
nebude po celý rok bolet v kříži.
Velmi oblíbeným zvykem bývalo, že ženci svazovali
nebo ovazovali obilím ruce a nohy tomu, kdo za nimi
jako první přišel na pole se slovy: „Pěkně vítáme
pane hosti, do naší práce s uctivostí. My toho práva
nabýváme, že můžeme vázati hrabata, knížata i
samého krále. Pročež jim přejem, aby hojnou úrodu
letos měli a nám na džbán piva dali a přitom se také
dobře měli. Pozdrav Pán Bůh!“ Ať to byl hospodář
nebo někdo z jeho rodiny, byl svázán a musel se
vykoupit penězi na pivo.
Jinde návštěvníka pole nesvazovali, vazačka nebo
žnečka položila před kolemjdoucího dvě hrsti obilí

křížem na zem a přitom říkala: „Poníženě vítáme,
my to právo máme svázati císaře i krále. I my to
právo máme, vyprositi na soudek piva i na sklenici
vína, by se svlažila naše žíznivá huba. Kdo tu
hrstičku zaplatí, nic na kapse neztratí, tomu dá Pán
Bůh zdraví, štěstí, po smrti nebeský království“.
Když došlo na odvoz obilí z pole, zastavil první vůz u
potoka, řeky či rybníka, hospodář vzal z vozu tři
klasy, které namočil ve vodě. Činil tak ve víře, že mu
obilí ve stodole neshoří. Při cestě z pole nesměl
hospodář celou cestu promluvit. Tím ochránil obilí
před hlodavci. Hráči, karbaníci a milovníci číselné
loterie si brali hrst obilí sváženého z pole doma pod
polštář. Sny, které si jim tu noc zdály, byly šťastné a
napovídaly mnoho o budoucí výhře.
DOŽÍNKY
Dožínky byly slavnost, spojená s radovánkami na
oslavu ukončení žní, při níž se čeleď veselila na účet
hospodáře.
Příprava začínala už
týden před
dožínkami, kdy
začínala děvčata
plést ohromný
věnec z klasů obilí
všeho druhu. Do
věnce se zaplétalo
ovoce, cukrovinky a
koláče. S ním pak
doprovázely poslední vůz (zvaný baba), směřující z
pole do dvora. Věnec nesla obyčejně nejhezčí a
hlavně nejvýřečnější žnečka. Ostatní nesly ověnčené
hrábě. Součástí průvodu byly i velmi oblíbené „živé
snopy“. Většinou je představovali dva mládenci a
dvě děvčata. Ti si na svůj oděv našili vrstvy slámy,
klasy směřujícími od pasu nahoru a opět od pasu
dolů. Na hlavu si upletli jednoduchý věnec s obilí.
Na Královéhradecku pekly hospodyně ke slavnosti
tzv. „mílové buchty“ (1 pekáč = 2 buchty), které se
rozdávaly mezi žence a žnečky. Večer se všichni
přemístili do hospody, kde byla taneční zábava. Tu
otevřel prvním tancem hospodář s hospodyní.
Obžínky a obžínkové veselice, u kterých nesměla
chybět muzika, dobrá nálada a bohatě prostřený
stůl, měly mnoho podob v závislosti na regionu a
době konání a jako takové byly památkou na staré
zvyky z dob pohanských, kdy naši předkové
obětovali první a poslední snop bohům úrody. Velmi
starým zvykem, který patřil k obžínkové veselici,
bývalo stínání hlavy živému beránku, jako škůdci
mladého osení. Tento brutální zvyk byl úřady
zakazován až docela vymizel.
Po žních a obžínkách následovalo mlácení obilí
pomocí cepů. Pytlík vymláceného zrní (obřadní zrní)
se nechávalo po celou zimu na další setí. Věřilo se,
že poslední plod v sobě skrývá magickou sílu a moc
země, která se projeví při novém setí.
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

DŘÍNKOVÝ LIKÉR
1 kg dřínků, 1 l konzumního lihu, 1/2 kg cukru, 1/2 l vody
Dřínky zalijeme lihem a necháme dva týdny vyluhovat, pak ocedíme. Cukr svaříme ve
vodě. Vychladlý roztok smícháme s dřínkovým lihem, dáme uležet v dobře
uzavřených lahvích.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

Armoracia rusticana - KŘEN SELSKÝ - Chren dedinský

Vytrvalá, 30 až 150 cm vysoká bylina. Lodyha
přímá, jemně rýhovaná, dutá, větvená. Přízemní
listy až 80 cm dlouhé, eliptické, zubaté, dlouze
řapíkaté. Dolní lodyžní listy, jež během vegetace
odumírají, peřenolaločné, krátce řapíkaté, horní
lodyžní listy podlouhlé až kopinaté, zubaté nebo i
celokrajné,
zúženou bází
přisedlé.
Květenství
na konci
větví složené
z mnoha
hroznů,
květy
stopkaté, 4
četné,
špinavě bílé. Plodem je šešulka. Kvete v V až VII.
Sbírá se kořen (Radix armoraciae rusticanae) a to
obvykle z dvouletých rostlin na podzim (září až
listopad), případně na jaře (březen až květen).
Kořen se uchovává čerstvý v chladu a vlhku, tedy
např. ve sklepě zahrabán v písku.
Droga obsahuje glukosinoláty (zejména sinigrin),
silice, značné množství vitamínu C (až x 2x více nežli
např. v citrónech), sacharidy, enzymy, asparagin,
glutamin, organické kyseliny a flavonoidy. Při
porušení pletiv kořene (typicky strouháním) se ze
sinigrinu působením enzymu myrosinasy uvolňuje
hořčičná silice allylisothiokyanát, která způsobuje
štiplavou chuť a pach křenu.
Křen působí výrazně antibakteriálně, podporuje
trávení (zvyšuje vylučování trávících enzymů a
normalizuje střevní mikroflóru), odhleňuje průdušky,
působí močopudně a celkově povzbudivě, pro
vysoký obsah vitamínu C je výborným prostředkem
při rekonvalescenci. Při zevním použití zvyšuje
prokrvení tkání, čímž urychluje hojení a regeneraci.
Vnitřně se podává nejčastěji čerstvý, nastrouhaný,
pro zmírnění štiplavosti obvykle smíchaný s
nastrouhanými jablky v poměru 1:1 v dávce 1 až 4
polévkové lžíce denně. Při průduškových chorobách
se osvědčila inhalace křenu (1 polévková lžíce křenu
se vaří ve vodě a páry z ní se inhalují asi 10 minut).
K vypuzení žlučníkových kamenů se užívá macerát
křenu v červeném víně (litrová láhev se naplní do
1/5 nastrouhaným křenem, zalije se červeným
vínem, nechá se 10 dní luhovat a pak se užívají
první 3 dny 3 čajové lžičky macerátu, později 3
polévkové lžíce, celkem se bere nejméně 30 dní).
Zevně se pak křen užívá zejména při revmatismu
nebo při ischiasu ve formě tzv. křenové placky
(smíchá se 1 díl nastrouhaného křenu, 5 dílů mouky

a 1 díl tuku, např. sádla, placka se přiloží na
postižené místo a nechá se působit 15 až 30 minut)
a obdobně lze použít i čerstvé, pomačkané listy. U
citlivých osob však může křen na pokožce vyvolat
puchýřky, proto je nezbytné nejprve na malém
kousku pokožky otestovat její reakci. Vnitřně by
křenu neměli užívat lidé s žaludečními či
dvanácterníkovými vředy, na všechny občany pak
křen působí negativně ve vyšších nežli
doporučených dávkách (dráždí trávící ústrojí a
ledviny).
Informace v tomto odstavci převážně převzaty z: J.
Janča, J.A.Zentrich: Herbář léčivých rostlin, díl 2.
Další užití: Používá se jako přísada k jídlům,
zejména masitým. Fytoncidního působení křenu je
také využíváno při nakládání např. okurek nebo
červené řepy, k nimž se přidávají plátky křenu, díky
kterému naložené směsi nepodléhají (nebo alespoň
podléhají později) plesnivění.
Pěstování: Křen vyžaduje vlhčí a dobře prohnojenou
půdu. Řízky z kořene tlusté 2 až 3 cm a dlouhé asi
10 cm se vysazují vodorovně asi 30 cm hluboko a
70 cm od sebe. Během vegetace je třeba křen dále
přihnojovat a v době sucha zalévat. První úrody se
dočkáte na podzim 2. roku.
Křen v Českém herbáři z roku 1899: Křen
(Armoracia rusticana) má tlustý válcovitý, hluboko
do země vnikající kořen; listy na st. dlouhé, lodyhy
2—3 st. vysoké; květy bílé v hroznech.
Roste původně podle břehů mořských, ale pěstuje
se zhusta; zvláště v Čechách, kde proslul jakožto
nejlepší křen malínský; kvete od máje do července.
Sušením nebo vařením pozbude ostrosti, která
zakládá se na těkavém oleji. Křen dráždí žaludek a
střeva, pročež podporuje zažívání. Potřebí však
požívati ho střídmě, jinak může způsobiti močení
krve. Kdo má slabý žaludek, tomu způsobí
nadýmání. Také za lék potřebuje se.
Kořen strouhaný účinkuje rychleji, nežli těsto
hořčičné, a přikládá se při hostečných bolestech — v
zubech a jinde, proti křečím žaludkovým.
Také se nakládá kořen křenu do kořalky, a tou se
pak natírají místa bolestná. Mnozí polívají 60—120
gr. křenu 2—4 It. piva neb vína a pijou toho
najednou 60 gr., což prospívá zvláště proti
vodnatelnosti.
Strouhaný křen užívá se též s cukrem, a sice denně
několikráte, 1—2 lžičky. Na tlapadla nohou přikládá
se při zastaveném potu; také pihy zahánějí se
šťávou křenu s octem smíšenou.
Mimo to rozličným způsobem užívá se křenu proti
kurdějím, dně, slizotoku, močovým chorobám a j.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

TOASTY S KŘENEM
toastový chléb, 120 g taveného sýra, 30 g másla, 100 g šunkového salámu, 2 - 3 stroužky česneku,
olej, křen
Tavený sýr utřeme s máslem, vmícháme nadrobno nakrájený šunkový salám a touto
pomazánkou potřeme osmažený a česnekem potřený toastový chléb. Povrch posypeme
jemně nastrouhaným křenem a podáváme se zeleninou.
SALÁMOVÁ POMAZÁNKA S KŘENEM
300 g měkkého salámu, 2 sterilované okurky, 2 vejce natvrdo, 150 g pomazánkového másla, 2 lžíce mléka, 2-3
lžíce rostlinného másla, lžička krenexu nebo strouhaného křenu, sůl, mletá sladká paprika
Salám, okurky a vejce nadrobno postrouháme. Přidáme k nim všechno ostatní a ručním elektrickým šlehačem
vyšleháme na hladkou pomazánku. Podáváme s čerstvým pečivem.
ZELÍ S KŘENEM
zelí 5 kg, ocet 750 ml, cukr 500 g, křen 1 hrnek, deko 1 balíček, cibule 1 kg, olej 2 hrnky
Zelí zbavíme vrchních listů, očistíme a nakrouháme. Cibule a křen oloupeme. Křen
nastrouháme a vmačkáme do hrnku, abychom docílili požadovaného množství. Cibuli
můžeme nasekat najemno. Zelí důkladně smícháme s cibulí, křenem, cukrem, octem,
olejem a dekem zbavených kuliček (hořčičného semínka). Směs necháme do druhého dne
v chladu uležet. Druhý den zelí napěchujeme do skleniček, ale nezavařujeme. Zelí s křenem
je skvělé k masu i jen tak samotné.
HOVĚZÍ S KŘENEM
1 kg Hovězího válečku, neb 4 velké roštěnky, 300 g křenu, 200 g másla, 100 g sušené slaniny,
sůl, 3 dl vody, 200 g creme fraiche (je zjednodušeně řečeno jemně zakysaná smetana. Je někde
na pomezí mezi šlehačkou a naší zakysanou smetanou. Má jemnější, krémovější chuť, v
konzistenci je ale o něco řidší. Oproti zakysané smetaně ji lze vyšlehat a při tepelné úpravě se
nesráží), 200 g ementálu.
Do masa ostrým úzkým nožem vyříznout 2 nebo 3 kapsy. Nejlépe je postupovat tak, že do
masa
zabodnete nůž a proti dlani uvnitř řežete. Poté ho otočíte a řežete druhou stranu. Tím se
vyvarujete proříznutí masa. Otvory na čelní straně by měly být co nejmenší. Zvenku i zevnitř nasolit, potřít
olejem, vyložit plátky sušené slaniny a nechat 1- 2 dny v lednici. Nastrouhat křen (asi 1/3 váhy masa) smíchat se
změklým máslem (asi 1/5 váhy masa) a maso tímto důkladně nacpat. Vložit do pekáče, podlít 3 dl vody a asi 1.5
hodiny péct pod poklicí. Potom až do změknutí bez poklice. Maso obracet a polévat vypečenou šťávou. Na závěr
přidat 200 g creme fraiche a 200 g strouhaného ementálu na zahuštění.
DUŠENÝ KRÁLÍK S KŘENEM
1 ks přední půlka králíka, 60 g másla, 40 g cibule, 6 zrnek pepře, 1 bobkový list, 1 PL octa, sůl,
zelená petržel,
tymián, drůbeží nebo hovězí vývar, křen
Maso rozdělíme na porce a osolíme. V kastrolu na rozpuštěném másle podusíme drobně nakrájenou
cibuli a zelenou petržel, přidáme maso a koření, zakapeme octem a za občasného podlévání vývarem
udusíme do měkka. To trvá 60 až 80 minut. Měkké maso upravíme na nahřáté talíře, přelijeme je procezenou
šťávou z udušeného králíka a posypeme čerstvě nastrouhaným křenem.
RYBÍZOVÁ OMÁČKA S KŘENEM
4 lžíce rybízové zavařeniny, 30 g strouhaného křenu, 40 g cukru, 2 lžíce plnotučné hořčice,
1/8 l suchého, červeného vína, strouhanka.
Zavařeninu, křen, cukr, hořčici a víno dobře rozmícháme a omáčku zahustíme jemnou
strouhankou - nevaříme. Necháme kolem 60 minut odpočinout, před podáváním v mikrovlnce zahřát. Rybízovou
omáčku s křenem podáváme ke všem druhům masa.
POMERANČOVÁ OMÁČKA S KŘENEM
100 g majolky, 1 kelímek bílého jogurtu, šťáva z 1 pomeranče, 1lžička cukru, 1 lžíce
nastrouhaného křenu.
Nastrouhaný křen promícháme s pomerančovou šťávou, osladíme a vmícháme do majolky.
Nakonec vmícháme jogurt. Po důkladném promíchání podáváme k fondue, grilovanému a
pečenému masu.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 58. 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: 21.
V místech mezi hospodou u
Linků a Táborkem stávalo
stavení, dnes už se nedá
poznat, kde přesně, v tom
stavení žil bývalý švédský voják
Brandenburk a později jeho
potomkové. A tak se stráni nad
hospodou říká Brandenburk.
Toto číslo popisné měl později domek, který stával v místech, kde dnes stojí dům pana Bernta

„U Prostředních Vašků“

menší domek, kolem roku 1910 majitelem byl Josef Linka. Dříve se zde
brousily kroužky – bengle, pak se zde dělala krystalerie. V roce 1944 v tomto domě zemřel Fr. Adamička - chalupník.

(ze strarých knih).

V roce 2009 již tento dům nestojí, byl zbourán a na jeho místě postaven jiný s popisným číslem 111.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Je to pestré a není to vidět. Pastelky zakopané v
zemi.

Proč blondýny jezdí v BMW? Protože jej umí
hláskovat.

Přijde manžel domů, najde manželku v posteli a tak
si hned přilehne. Manželka mu roztouženě šeptá:
"Miluju tě, miláčku, hrozně tě miluju". Ze skříně se
ozve: "Kecá!"

Proč jsou blondýnky aerodynamické? Nekladou
odpor.

Popíjejí manželé své odpolední kafíčko a manželka
se trochu pocintá a povzdechne si: "Achjo, já
vypadám jak prase." A manžel na to: "A ještě k
tomu ses teď pocintala..."
"Pane doktore, kolik mi ještě zbývá života?" "Není to
s vámi tak špatné... Ale být vámi, už bych nezačínal
sledovat žádné nové televizní seriály."
Přijde stará paní k doktorovi a říká: "Pane doktore,
mám velký problém. Trápí mne větry, ale co je
horší, nejsou slyšet a nemají žádný zápach. Třeba
teď, co jsem tady, jsem si prdla už nejmíň
desetkrát. Poraďte, co mám dělat?" Doktor jí napíše
recept: "Berte tyhle pilulky třikrát denně a přijďte za
týden na kontrolu." Babka dorazí o týden později a
vypadá naštvaně: "Pane doktore, nejenže prdím
stejně jako před týdnem, ale navíc po těch pilulkách
to teď úplně hrozně smrdí! Co mi k tomu řeknete?"
"Uklidněte se, paní. Teď, když jsme vám srovnali
čich, napíšu vám ještě něco na sluch."
Potkají se dva upíři před nemocnicí: "Tak co, zase se
jdeš rozšoupnout na transfúzku?" "Ale kdepak, dnes
mi není nějak dobře. Vezmu si jen pár použitých
obvazů, udělám si čaj a půjdu si lehnout."
Panu Novákovi se narodí dítě, tak jde do porodnice
a tam mu sestřička říká: "Gratuluji, máte trojčata.
"Pan Novák celý nadšený s hrdostí sestřičce říká:
"To mám ale rouru, co?" "No to máte, ale měl byste
si ji nechat vymést, všecky jsou totiž černý."
"Co máte v tom kufru?" Vyzvídá úředním hlasem
celník. "Krmení pro králíky," informuje občan.
"Ukažte!" Občan Novák tedy s nevolí otevírá kufr ...
a v něm koňak, kafe, cigarety, šunka ... "Tak tohle
že budou žrát králíci?" zvedá obočí státní
zaměstnanec. "Když nebudou, nedostanou nic
jinýho, mrchy zmlsaný!"
Dopravní inženýři vymysleli pro blondýny novou
dopravní značku: KONEC KRUHOVEHO OBJEZDU

Cikán si dělá autoškolu. Přejede v pořádku
křižovatku a instruktor se ho ptá: Jenom tak pro
zajímavost, jaká tam byla značka? A cikán:
Hliníková, vrátíme se?
Potká běloch cikána a povídá "Kampak jdeš cikáne?"
cikán na to odpoví "Ale do kina" běloch se ptá "A co
dávaj?" "Cikáni jdou do nebe" běloch se usměje a
po chvíli říká "A co takhle, cikáni jdou do práce"
cikán na to "Na vědeckofantastický nechodím."
Potkají se dva starší pánové a jeden říká: "Nechodili
jsme spolu do školy?" Druhý odpoví: "Ne to určitě
ne. V naší třídě nebyl ani jeden plešatý kluk..."
Žena přijde domů a povídá svému manželovi:
"Pamatuješ, jak mě pořád bolela hlava celé ty roky?
Tak je to pryč!" "Žádné bolesti hlavy?" ptá se
manžel. "Jak se to stalo?" "Doktor mně doporučil
stoupnout si před zrcadlo, dívat se soustředěně na
sebe a opakovat: Nebolí mě hlava! Nebolí mě hlava!
Nebolí mě hlava! No a ono to funguje! Veškerá
bolest hlavy je pryč!" "No to je skvělý!" nadšeně
přitakává manžel. Jeho žena pak říká: "Víš, ty taky
nejsi bůhvíco v posteli posledních pár let, proč za
ním taky nezajdeš, třeba ti něco poradí?" Manžel
souhlasí, že to udělá. Po jeho první návštěvě u
doktora se manžel vrátí domů, strhá ze sebe
šaty, popadne manželku do náruče a odnáší ji do
ložnice. Položí ji na postel a povídá: "Nehýbej se,
hned jsem zpátky!" Odejde do koupelny, vrátí se za
pár minut a skočí do postele. Pomiluje vášnivě
manželku, jako nikdy předtím. Jeho žena celá
omámená zvolá - "No tak to bylo teda úžasné!!"
Manžel odpoví: "Nehýbej se, hned jsem zpátky!"
Odejde znovu do koupelny, vrátí se a druhé kolo je
ještě úžasnější než prvé. Manželka se posadí na
posteli, hlava jí jde do závratě a jenom slastně
vzdychá "Pane Bože, Pane Bože..." Manžel opět
řekne: "Nehýbej se, hned jsem zpátky," a odejde do
koupelny. Tentokrát ho ale manželka potichu
následuje. V koupelně, ho vidí zírat na sebe do
zrcadla a říkat: "... to není moje manželka, to není
moje manželka, to není moje .... "
Poslední rozloučení se zesnulým se koná příští
sobotu....

MOUDRÁ VĚTA

Řečník má vyčerpat téma, nikoliv posluchače.
Winston Churchill
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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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