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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
OBEC LOUŽNICE – OZNÁMENÍ - Pro volby do
Poslanecké sněmovny České Republiky, které se
budou konat ve dnech 9. a 10. Října 2009, bude v
obci Loužnice 1 volební okrsek se sídlem na OÚ
Loužnice. Kazda Jindřich - starosta obce
Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
České republiky v roce
2009 se měly konat v
pátek 9. a sobotu 10. října
2009. Mělo se jednat o
předčasné volby, které by
zkrátily páté volební období Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Zkrácení volebního
období mělo být umožněno přijetím jednorázového
ústavního zákona č. 195/2009 Sb. o zkrácení pátého
volebního období Poslanecké sněmovny. Tento
ústavní zákon byl však zrušen Ústavním soudem 10.

Z DOMOVA

září 2009. O předčasných volbách se začalo mluvit
již brzy po odhalení výsledků voleb v roce 2006. Ty
skončily volebním patem, kdy levicový (komunistický
a sociálnědemokratický) blok získal 100 křesel).
Tedy stejně jako pozdější koalice ODS, KDU-ČSL a
Strany zelených. Po půlroční politické krizi, kdy
vládly vlády bez vyslovené důvěry, se vládě Mirka
Topolánka podařilo 19. ledna 2007 získat důvěru
Poslanecké sněmovny. Od té doby se opozice v čele
s ČSSD několikrát snažila vládu sesadit. Nedůvěra
vládě byla vyslovena až na pátý pokus dne 24.
března 2009, v době předsednictví České republiky
Radě evropské unie.
Po pádu vlády se jednalo o několika variantách
řešení vládní krize. Nakonec došlo k dohodě mezi
ODS, ČSSD a Stranou zelených na úřednické vládě v
čele s Janem Fischerem. Ta by měla vládnout až do
předčasných voleb. Předčasné volby budou
umožněny, podobně jako v roce 1998, ústavním
zákonem zkracujícím volební období. Ten byl
schválen 13. května Poslaneckou sněmovnou,
Senátem 28. května a 15. června podepsán
prezidentem.
Zákon určuje jako nejzazší termín voleb 15. říjen
2009. Současně zkracuje termíny pro vypsání a
organizaci voleb. Kandidující politické strany a hnutí
tak musely kandidátní listiny předložit místo 66 dní,
již 44 dní před začátkem voleb (26. srpna 2009).

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
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HASIČSKÝ VÝLET 2009
V sobotu 3. října 2009 se koná hasičský výlet do okolí Kolínska. Odjezd je v 7.00 hodin od Obecního
Úřadu. Cena zájezdu: dospělí 150,- Kč a děti 50,-Kč. Přihlášky u pana Pohla, nebo pana Krupky
nejpozději do 27. 9. 2009
Doufejme, že nám bude počasí a štěstí přát a výlet
bude skvělý, tak, jako loni.
A na co se na letošním Hasičském výletě můžete
těšit?

město - měšťanská kultura a život v 17.-19. století".
Seznamuje návštěvníky se životem měšťanstva v
horním městě, se zdejším působením církve a s
hospodářským zázemím města.

KOLÍNSKÁ ŘEPAŘSKÁ DRÁŽKA
Kolínská řepařská
drážka postavená v roce
1894 byla nejstarší
řepařskou drážkou v
Čechách. Vedla z
Kolínského cukrovaru, který stál v místě dnešní
Elektrárny Kolín a.s., do Františkova (Ovčáry), do
Býchor a až do Jestřabí Lhoty. Celková délka trati
dosáhla 10,6 km, odbočka do Františkova měřila
dalších 0,9 km. Ke svému účelu sloužila drážka
téměř 70 let. V 60. letech 20. století byla zrušena.
Provoz řepařských vlaků zabezpečovaly původně
parní lokomotivy, později motorové dvounápravové
B 600/70 a BN 60. Vagony uvezly až 8 tun řepy.

KOSTNICE SEDLEC
Podle tradice byl r. 1278 poslán
opat sedleckého kláštera Jindřich s
poselstvím Přemysla Otakara II. do
Jeruzaléma, odkud přinesl hrst hlíny
z Kalvárie a rozsel ji po sedleckém
hřbitově. Hřbitov tím získal pověst
svaté země. Od té doby se sem
dávalo pohřbívat mnoho lidí nejen z
okolí, ale i z ciziny, zvláště z Polska, Bavorska a
Belgie. Tisíce lidí zde též našlo poslední odpočinek v
dobách epidemií. Staré kroniky uvádějí, že za
velkého moru v r.1318 sem pohřbili na 30 tisíc lidí.
Počet hrobů vzrostl za husitských válek. V r. 1421
husité vypálili cisterciácký klášter a pobili na 500
mnichů. V okolí kutné Hory se odehrálo několik
bitev, z nichž největší byla bitva u Malešova r. 1424.
Počtu obětí odpovídala i tehdejší rozloha hřbitova,
měřil asi 3,5 ha. Po husitských válkách došlo k
postupnému rušení částí hřbitova. Kosti byly nejprve
naskládány kolem kaple, později přemístěny do její
spodní části. Zde je v r. 1511 poprvé srovnal
poloslepý mnich do šesti pyramid.

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA
Současné muzeum se soustřeďuje na postupné
budování rozsáhlé
nové stálé expozice
(dle finančních
možností), jejíž náplň
a scénáře jednotlivých
dílčích částí vycházejí z hlavní charakteristiky
sbírkového fondu a pracovního i badatelského
zaměření muzea. Odborní pracovníci muzea spravují
více než 170 000 sbírkových předmětů.
Nejrozsáhlejším fondem je archeologie, čítající
téměř 120 000 kusů sbírek. Obrovský a ve své
specializaci významný je také fond numismatický
(zahrnuje mince, medaile, svátostky, bankovky
atd.). Dosahuje cca 19 000 kusů. Výtvarný fond o 9
000 kusech sbírek zahrnuje obrazy, kresby, grafiky i
plastiky. Rudy, minerály, horniny a sbírky
paleontologické jsou uloženy v počtu téměř 7 000 ks
ve sbírkách geologických. Stejného počtu dosahuje i
rozsáhlý fond uměleckého řemesla, jehož základ,
obdobně jako u fondu archeologického, byl vytvářen
již od konce 19. století. V tomto fondu jsou
samozřejmostí i takové předměty, jejichž popis
nesmí chybět v žádných dějinách hmotné kultury.
Exponáty speciálního fondu báňské techniky patří k
nejstarším v Evropě.
KAMENNÝ DŮM Měšťanská kultura a život v
17. – 19. Století
Nová expozice v kompletně
zrekonstruovaném gotickém
Kamenném domě, který sám
je unikátem měšťanské
gotické architektury, nese název "Královské horní

HRAČKY NA ZÁMKU V BENÁTKÁCH NAD
JIZEROU
V benáteckém zámku
se můžete potěšít
největší sbírku
historických hraček v
České republice. K
vidění jsou nejrůznější
hračky z let 18601945 z Evropy, Asie i
Spojených států amerických. Shlédnout můžete
dřevěná i plechová autíčka, vláčky, koňská spřežení
a parní stroje. Obdivovat budete panenky všech
druhů i velikostí. Zajímavá je unikátní sbírka asi 40
kusů malých dětských šicích strojků. Ze vzdáleného
Japonska jsou zde vystaveny nejrůznější hračky
včetně panenek. Specialitou tohoto muzea jsou
pokojíčky pro panenky a několikaposchoďové
domečky zařízené do nejmenších podrobností. Snad
i novější kuriozitou může být bohatě zdobené 1,5
metrů vysoké točící se Ruské kolo. Od sezóny 2009
návštěvníci muzea hraček uvidí další přírůstky
historických hraček a pro milovníky vláčků je zde
velké vlakové kolejiště. Zajímavou novinkou je také
sbírka japonských panenek a pokojíčků (kuchyněk),
které se podařilo zakoupit z tokijského muzea, které
končí svoji činnost. V České republice jsou vůbec
poprvé k vidění.
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SVAZ PROVOZOVATELŮ KOLOVÉHO SPORTU

SPKS – LOUŽNICE

Ve čtvrtek 10. 9. 2009 v ranních hodinách, vyrazila parta
(J. Kazda, P.Špidlen, E. Halama, P. Krupka, E. Linka),
vyznavačů cyklistiky, do kraje kolem Chrudimi.
V neděli 13. 9. 2009 se vrátili domů do Loužnice, šťastní, plní
dojmů a zážitků a lehce unavení. A co vlastně všechno navštívili
a kudy jeli?
1. den - Drahotice - Práčov (vyrovnávací věž hydroelektrárny
napájená vodou z Křižanovické přehrady) - Škrovád - Slatiňany
(zámek, hřebčín) - Kočičí hrádek- rozhledna Bára (stejný
stavitel jako Poštovny na Sněžce) - Křižanovická přehrada údolí Chrudimky (Krkanka a Peklo)
2. den - Švihov - Ležáky - Vrbatův Kostelec - Podskala (údolí
potoka Žejbro, poutní místo, opuková stěna s jeskyní) Chacholice (mlýn s elektrárnou) - Podlažice (na místě kláštera,
kde byla napsána Ďáblova bible nový kostel) - Chrast u Chrudimi - kolem
rybníků přes lesy do Ochozu, kde naše cyklisty chytil déšť.
3. den - kolem opuštěných lomů (potápěči) do Petrkova a do Trhové Kamenice
- Svobodné Hamry (součást skanzenu - hamr a hospoda) - Veselý Kopec
(skanzen lidové architektury na Vysočině) - Možděnice (řemeslné dílny - součást
skanzenu) - Hluboká - Kameničky - rozhledna Boika (na Keltské stezce)
Každá trasa měřila v průměru 42 km, vždy při převýšení cca 250 m.
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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.
S PŘICHÁZEJÍCÍM PODZIMEM PŘICHÁZEJÍ I
OCTOMILKY, JAK NA NĚ?
Nenechávat v kuchyni nedojedené
zbytky a pravidelně vynášet odpadky.
To je recept pro boj s ovocnými
muškami. Stačí, aby váš puberťák
nechal v pokoji ležet třeba slupku od
banánu, a máte o dotěrné spolubydlící postaráno.
Octomilky jsou výborní letci na velkou vzdálenost,
navíc s vynikajícím čichem. Před společností
octomilek vás tedy skutečně ochrání jen dokonalá
čistota kuchyně a důsledné uklízení nedojedených
zbytků. Stejně tak nemůžete na stole nechat ležet
ani talíř s koláči, nedopitou sklenici vína nebo misku
zralého ovoce. Vždycky může být některý kousek
zralý natolik, že začne hnít. A hnijící ovoce,
respektive cokoliv co kvasí, to je to správné lákadlo
pro každou ovocnou mušku. Že octomilky nakladou
vajíčka do nahnilého ovoce vás trápit nemusí, stejně
ho vyhodíte, ale třeba misku s nedojedeným
ovocným pyré ukliďte do chladničky. Miniaturní
vajíčka byste v něm ani nezaregistrovali. Nejrůznější
bakterie, kvasinky či spory plísní mohou octomilky z
rozkládajícího se ovoce přenést i na jiné potraviny.
Třeba na kousek dortu na stole nebo na otevřenou
limonádu. Už proto nemají v našich kuchyních co
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dělat. Nedá se ovšem říci, že by se octomilky řadily
mezi zdravotně nebezpečný hmyz. Octomilky
nazývané též ovocnými, vinnými či banánovými
muškami nebo prostě drozofilami, podle svého
latinského názvu Drosophila elanogaster, mohou být
zbarvené od světle žluté přes načervenale hnědou
až po černou. Jsou velice malé, jen 2 až 4 mm
dlouhé. Pokud se vám ale nastěhují do kuchyně,
budete mít co dělat, abyste se jich zbavili.
Octomilky, bohužel pro nedůsledné hospodyňky,
mají totiž neuvěřitelně silnou schopnost rychlé
reprodukce. Samička naklade až 400 vajíček do
hnijícího ovoce. Další octomilky se pak přímo u vás
doma vylíhnou za 3 až 4 dny, v závislosti na teplotě.
Není divu, že se právě octomilky staly modelovými
organismy pro výzkum. Málokterý živočich
vyprodukuje během měsíce několik generací.
Octomilky úmyslně množí i chovatelé, jako
nejdrobnější živé krmivo. Vy je ovšem těžko budete
chtít množit. Ani to, že sameček octomilky své
vyvolené při námluvách zpívá, vám náladu nezlepší.
Už proto, že lidským uchem nejsou jeho serenády
slyšitelné. Octomilky k vám naláká hnijící ovoce,
nedopitá lahev vína, sladké šťávy, špatně
skladované potraviny i nevynesený koš. Dbejte
proto o maximální čistotu v kuchyni. Na kuchyňské
lince nenechávejte ležet nedojedené zbytky či
nepřikryté koláče. Odpadkový koš se zbytky potravin
se snažte co nejčastěji vynášet, ovoce a zeleninu
důsledně skladujte v lednici. Už v obchodě si pečlivě
prohlížejte, jaké potraviny si domů nesete, přezrálé
ovoce je ideálním lákadlem. Až začne zima,
octomilky sami zmizí.
PŘED ROKEM SNĚŽILO
Je to přesně rok, co na našich horách
sněžilo! 15. září 2008 napadlo na
vrcholcích Jeseníků a Beskyd 10
centimetrů sněhu. Teploty na
hřebenech klesaly na -2 až -4°C a tak na sebe první
bílá nadílka nedala čekat. Dnes se ničeho
podobného obávat nemusíme, v nížinách se teploty
dostanou na letních 25°C a v horských oblastech
bude příjemných 16°C. První sníh už ale napadl v
Alpách a to v sousedním Rakousku, u nás to ještě
chvíli na první sníh nevypadá.
V Loužnici napadl první sníh: v roce 2005 – 15.
11.,2006 – 4.11., 2007- 17.11., 2008 – 20.11.

BURZA DRŽKOV

Zdravíme všechny příznivce burz v
Držkově
Je tu další burza:
od 7 hodin.
20.Září 2009
CO MŮŽEŠ PRODAT, NEZAHAZUJ, CO JSI
ZAHODIL, U NÁS KOUPÍŠ.
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ZE SVĚTA
LIBEREC – ZOO - Liberec Velkolepé oslavy uchystala
liberecká zoologická zahrada.
Slaví totiž devadesát let od
svého založení. Kromě dalších
hostů dorazila také oštěpařka
Barbora Špotáková, která se
stala patronkou nového
přírůstku zahrady – jednoleté
bílé tygřice Suryi. „Dorazila do naší zoo v pondělí z
Bratislavy,“ informuje mluvčí liberecké zoologické
zahrady Ivan Langr. Oslavy se odehrály odpoledne
od 15 do 18 hodin. Tahákem byl i známý kreslíř Petr
Urban. Do zoo míří statisíce lidí Liberecká zoo je
pátou nejnavštěvovanější v České republice a po
Babylonu druhou nejnavštěvovanější atrakcí v
Libereckém kraji. Loni sem dorazilo přes 350 tisíc
lidí. „Letos se návštěvnost pohybuje zhruba na
loňské úrovni,“ konstatuje Langr. Zahrada je
oblíbeným cílem návštěvníků Liberce i samotných
obyvatel města. „Chodíme sem s malým synem
každý víkend. Nejraději pozoruje lachtany a
obdivuje i krokodýly,“ říká Marek Sedlák. „Já tam
paradoxně nejraději chodím v zimě, kdy je tam
největší klid,“ dodává. Do Liberce za příbuznými
pravidelně jezdí i Ilona Tymichová z Prahy. „Máme
malé děti, takže vždy, když jsme v Liberci, zavítáme
do místní zoo. Vyhovuje nám, že není tak rozlehlá,
takže prohlídku v pohodě vydrží i malé děti,“ míní. V
zoo chystají změny. „Připravujeme výstavbu nového
vstupu a administrativní budovy, na kterou bychom
chtěli získat dotace z Evropské unie,“ říká ředitel zoo
David Nejedlo. Rekonstrukce se dočká i stará
budova, která bude sloužit jako zázemí. Zoo chce
vybudovat velkou voliéru pro ptáky a opravu
potřebuje také pavilon slonů, který je nejstarší a už
dosluhuje. „To je ale náročná investice, v současné
ekonomické situaci není velká šance ji realizovat,“
myslí si ředitel zoo. V liberecké zoologické zahradě v
současnosti chovají kolem tisícovky zvířat ze 170
druhů. Raritou je skupina bílých tygrů. Jsou tu od
roku 1994, nyní tu kromě nováčka Suryi pobývají
ještě Isabella, Artemis a Paris. „Jsou odnoží tygra
bengálského, ve volné přírodě nežijí moc dlouho,
jsou příliš nápadní,“ vysvětluje zooložka zahrady
Petra Bolechová. „Bílé tygry chováme jako jediní v
Česku, stejně tak tahura modrého či paviány
pláštíkové. Takiny čínské máme dokonce jako jediní
v Evropě,“ vyjmenovává Langr. V liberecké zoo mají
také nejucelenější kolekci dravých ptáků v Evropě,
jednu z největších skupin osla somálského a
šimpanzů v Česku. „Mezi návštěvníky jsou
nejoblíbenější lachtani, tučňáci, bílí tygři či žirafy.“V
zoo chovají také zvířata, kterým hrozí ve volné
přírodě vyhynutí. „Mezi ně patří osel somálský, v
přírodě je už jen asi čtyři sta kusů. Dále pak
kozorožci dagestánští, orlosupi bradatí, orli jestřábí
nebo irbis – levhart sněžný,“ dodává mluvčí Langr.
Zahrada ročně hospodaří s rozpočtem 73 milionů

korun. Z toho zhruba třetinu dává na provoz
liberecký magistrát, který je jejím zřizovatelem.
ČESKÝ RÁJ KOBEROVY - Ochránci
přírody se obávají hrozby
těžby vápence v Českém
ráji na Železnobrodsku.
Ložisko v okolí Koberov
je na české poměry
poměrně velké a hlavně
kvalitní. „Kvůli světové krizi se zřejmě bude
porovnávat výhodnost dovozů surovin z větších
vzdáleností. Mohou se tak začít využívat ložiska,
která jsou dostupná v řádech desítek kilometrů,“
říká vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Český
ráj Jan Mocek. Jedno z významných surovinových
ložisek se nachází přímo v chráněné oblasti a těžba
není nereálná. Přitom by znamenala nevratné
změny v krajině a ohrožení chráněných rostlin i
zvířat. Na místě žijí ohrožené druhy živočichů i
rostlin „Těžba nerostů hrozí především v lokalitě Na
Vápenici v katastru obce Koberovy. Na přírodní
památce, která má zajímavou plochu bukového
porostu, kde se vyskytují ohrožené druhy rostlin a
živočichů,“ upřesňuje Mocek. O ložisko vápence se
již několikrát zajímala těžařská lobby a podle Mocka
může být ložisko za určitých okolností rychle těženo
a snaha po dosažení úspor tomu může napomoci.
„Jde o velice kvalitní vápenec, který by nemusel
sloužit jen k výrobě vápna či cementu, ale mohl by
posloužit i lékařským oborům. Díky hořečnaté
příměsi by mohl najít využití třeba také při výrobě
zubních past,“ vysvětluje ředitel Geoparku Český ráj
a mineralog Tomáš Řídkošil. Velikost ložiska
odhaduje minimálně v řádu desetitisíců tun. V
lokalitě Na Vápenici, která se nachází mezi Železným
Brodem a Koberovy, vyhlásila Správa CHKO přírodní
památku. Ta by okolní obce mohla ochránit před
dopady těžby. „Je tu ale určitý rozpor. Na jedné
straně tu je ložisko suroviny, na druhé straně tu je
zájem ochrany přírody. Tento rozpor by muselo řešit
několik resortů,“ podotkl Mocek s tím, že jeho
zájmem je, aby tato krajina zůstala pro obyvatele
zachována. „I když zahrnutí obce do CHKO se může
někdy zdát nevýhodou, v tomto případě by rozšíření
chráněné oblasti mělo Koberovům a okolí pomoci,“
uvedl Mocek. Přírodní památka Na Vápenici o
rozloze téměř 8 hektarů má plán péče až do roku
2017. Mimo jiné se v něm uvádí: Zdejší bukové
porosty na vápník bohatém podkladu jsou biotopem
v Českém ráji jediné populace kriticky ohrožené
kapradiny hrálovité. Rostou tu i další ohrožené
rostliny - okrotice bílá, hlístník hnízdák, kruštík
širolistý a hruštička menší. Mezi rostlinami pobíhají
mloci skvrnití či ještěrky živorodé. Lokalita je také
domovemkrahujce, sluky, slepýšů, ropuch či
čmeláků. Záměry budoucího využití ložiska k
velkoplošné těžbě vápence by podle plánu péče
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znamenaly úplné zničení lokality i všech předmětů
ochrany. Těžba vápence tu i podle názvu lokality
probíhala již od středověku a v novověku tu byly
využívány dva malé půl hektarové lomy. „Nerostné
bohatství se nenachází ale jen mezi Koberovy a
Železným Brodem, ale i směrem k Malé Skále. Místní
by proto chtěli dosáhnou odepsání ložiska, což je ale
velmi komplikované,“ podotýká Řídkošil. Německá
firma, která se před lety o těžbu zajímala, zvažovala
dokonce poddolování celého kopce. Geopark Český
ráj rozkládající se od Železného Brodu až po
Novopacko, Jičínsko a Mladoboleslavsko je na
nerosty velmi bohatý. V samotném území CHKO
Český ráj těžba zatím nikde neprobíhá. V jejím okolí
jsou ale hned tři velké lomy. Čedičový na úpatí
Kozákova, kamenný na Frýdštejně a pískovcový ve
Střelči. „Ve Střelči je největší ložisko kvalitních
sklářských písků u nás. Devadesát procent zdejší
těžby zůstává v republice a kromě výroby skla se
písek používá i k výrobě optických vláken,“
upřesňuje ředitel Geoparku. Na 700 hektarovém
území se nachází ještě menší ložiska uhlí, měděné
rudy, rtuti a drahých kamenů.
HORNÍ ČERNÁ STUDNICE - Přístup na rozhlednu
Černá Studnice je od 1. září
omezen na dny od středy do
neděle. „Každý den je otevřena
jen v sezoně, která trvá od 1.
května do 31. srpna,“ uvedla
Blanka Voplakalová, provozní na
Černé Studnici. Pokochat se
pohledem na Jablonec, část
Liberce, Ještědsko-kozákovský
hřbet, Jizerské hory, Krkonoše a také Český ráj
mohou turisté za příznivého počasí od 10 do 22
hodin. Kamenná věž na nejvyšším vrchu
Černostudničního hřebene v nadmořské výšce 869
metrů byla postavená roku 1905. Nahoru na čtyři
ochozy vede 91 schodů. Až k rozhledně se bez
problémů dostanou i motoristé.
LIBERECKÝ KRAJ - Nic takového tu
dosud nebylo. Ani nikde jinde na
světě. Na hranicích Libereckého
kraje s Polskem má vzniknout
unikátní chráněná oblast, ve které
budou chránit tmu. Temná oblast,
jejíž centrum se nachází u rašelinišť
řeky Jizery na Velké Jizerské louce, ponese název
Jizerská oblast temné oblohy. Vyhlášena by měla
být už v říjnu. Jizerská oblast temné oblohy bude
velká asi 70 čtverečních kilometrů, zahrnuje plochu,
která je tak málo „znečištěna“ umělým osvětlením,
že noční hvězdná obloha je tu vidět jako na žádném
jiném místě v celém Libereckém kraji. Ve městech
můžou lidé vidět jen několik set hvězd, určitě méně
než pět set. A tady v oblasti temné oblohy jsme jich
napočítali patnáct set! Ani to ale není konečné číslo,
při přirozeně zatemněné obloze je možné napočítat
dva tisíce, možná i o několik set víc hvězd. Hranice
unikátní rezervace tmy by měly procházet od
nejvyššího vrcholu Jizerských hor Smrku přes polský
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Stóg Izerski po hlavním hřebeni na Wysokou Kopu,
odtud na jih přes Kozi Grzbiet k železničnímu mostu
před vlakovou zastávkou v Harrachově a pak zpátky
na sever po Vlašském hřebeni a přes Klínový vrch
na Smrk. Zatím navrhované území má rozlohu
přibližně 70 čtverečních kilometrů. Zhruba půlka
oblasti tmy leží v Libereckém kraji, druhá půlka v
Polsku. Organizátoři totiž podle Ekolistu chtějí oblast
temného nebe slavnostně otevřít ještě letos, protože
OSN vyhlásila rok 2009 Mezinárodním rokem
astronomie. A déle než v říjnu by jakákoli akce v
Jizerských horách mohla být ohrožena prvním
sněhem. Protože nic podobného dosud neexistuje
ani v Česku, ani v Polsku, vznikne Jizerská oblast
temné oblohy pouze jako dohoda několika stran bez
opory v zákonech obou zemí. Za českou stranu se
na dohodě podílejí Astronomický ústav Akademie
věd a Správa CHKO Jizerské hory. Rezervaci tmy si
astronomové z polské Wroclawi „vysnili“ už před
dvěma lety, pro spolupráci pak získali i české
ochranáře. V Česku i Polsku existují i temnější
místa, než je oblast v Jizerských horách. Ochranou
tmy chtějí podle Ekolistu nejen přilákat k zájmu o
astronomii, ale především upozornit na narůstající
problém – světelné znečištění. V Libereckém kraji
jde o velmi aktuální problém. Už příští týden se celý
Liberecký kraj ponoří do tmy, veřejná osvětlení ve
městech a obcích se v jeden moment vypnou –
vědci totiž budou zkoumat sílu rušivého
znečišťujícího světla v regionu a jeho schopnost
ovlivnit jas noční oblohy. Liberecký kraj, ponořený
do tmy, budou sledovat z Ještědu, Kozákova,
Bezdězu i ze střechy Krajského úřadu.
ŽELEZNÝ BROD - Kontaktní a koordinační centrum
Policie ČR v pátek 11.9.2009, dopoledne slavnostně
otevřeli v Železném Brodě.
Náklady na realizaci
centra na zdejším
obvodním oddělení se
vyšplhaly na více než dva
a půl milionu korun.
„Projekt kontaktních a
koordinačních center
Policie ČR je spolufinancován z prostředků Evropské
unie - z Evropského fondu pro regionální rozvoj,“
konstatovala Dagmar Sochorová z jablonecké
policie. Kontaktní a koordinační centra Policie ČR je
rozsáhlý projekt, v jehož rámci se policejní služebny
rekonstruují tak, aby vyhovovaly veřejnosti a
sloužícím policistům. Cílem je také to, aby se
policejní služebny staly přirozeným centrem
organizace v případě jakýchkoli vážných a
mimořádných událostí nebo živelných katastrof a
fungovaly jako klíčový prvek integrovaného
záchranného systému. Při včerejším slavnostním
otevření kontaktního a koordinačního centra v
Železném Brodě se také uskutečnila jeho prohlídka.
Slavnostního aktu se zúčastnil i starosta Železného
Brodu Václav Horáček, který společně s vedoucím
Územního odboru vnější služby v Jablonci nad Nisou
Pavlem Langrem při vstupu do budovy slavnostně
přestřihl stuhu.
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KULTURA
100 LET RIEGROVY STEZKY A SEMILSKÉ
TURISTIKY
Místo konání: Muzeum a Pojizerská galerie
Semily, Husova 2, Semily, 513 01
Datum konání: 12. 9. 2009 až 31. 10. 2009 od
9:00 do 12:00 hodin, od 13:00 do 16:00 hodin
VZPOMÍNKY NA AFRIKU
Místo konání: Regionální turistické informační
centrum Turnov, Nám. Českého ráje 26,
Turnov, 511 01
Datum konání: 3. 9. 2009 až 30. 9. 2009
LOUTKY, SCÉNY, INSTALACE
Místo konání: Regionální muzeum a galerie
Jičín - Muzeum hry, Valdštejnovo nám. 1, Jičín,
506 11
Datum konání: 1. 6. 2009 až 4. 10. 2009
SEMILSKÝ PECEN
Zveme vás na 6. ročník podkrkonošské
slavnosti úrody, který se uskuteční ve dnech
18. až 19. září v Semilech. Letos na
návštěvníky čeká bohatý program pro celou
rodinu. Novinkou je letos okružní jízda vláčkem
a velký rodinný kvíz o Semilech.

Akce ve m ěstě Železný Brod
SKLENĚNÉ MĚSTEČKO
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
DEN ZÁCHRANNÉHO INTEGROVANÉMU
SYSTÉMU
Středa 23.9. Železný Brod – Den záchranného
integrovanému systému, Program: 9:00 hodin
– ukázka psovodů, pořádkové služby, řešení
dopravní nehody, práce hasičského sboru –
Policie ČR, Hasičský záchranný sbor LB,
Zdravotnická služba, Český červený kříž, 11:00
hodin – představení jednotlivých složek IZS,
soutěže pro děti
ZÁJEZD DO LITOMĚŘIC
Čtvrtek 24.9. Železný Brod – zájezd do
Litoměřic na výstavu Zahrada Čech
TERMINATOR SALVATION
Úterý 22. září 2009 – 17:30 hod. akční/sci-fi,
2008, USA, České titulky, Do 12 let nevhodný,
116 minut, 71 Kč
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
Čtvrtek 24. září 2009 – 16:30 hod., animovaná
komedie, 2008, USA, České znění, Přístupný,
96 minut
61 Kč
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Úterý 29. září 2009 – 17:30 hod., komedie,
2008, ČR/It., České znění, Od 12 let, 95 minut,
61 Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
OJEDINĚLÁ NABIDKA:

19.9. V 19:00

DIVADELNÍ HRA JÁRY CIMRMANA

„BLANÍK“

v podání Ansáblu Mikuláše Dačického z Liberece. Skvělá komedie od skvělých
ochotnických profíků, takže kdo má rád Cimrmanovi hry si 100% příjde na své.

Město Železný Brod, odbor kultury a školství, nám. 3. května 1, kultura@zelbrod.cz, tel.č.: 483 333 925
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ČERNÁ KRONIKA

VRATISLAVICE NAD NISOU - V úterý 8. září 2009
krátce po 16. hodině přijala operátorka tísňové linky
112 žádost o pomoc od desetileté dívky, která se
ztratila s kamarádkou v lese v lokalitě okolo
liberecké části Vratislavice nad Nisou. Dívka volala
ze svého mobilního telefonu nejprve na linku 158,
kde jí policisté poradili, aby se obrátila na linku 112,
která umožňuje přibližnou lokalizaci volajícího.
Operátorka tísňové linky 112 zjistila od dívky
všechny potřebné údaje a předala je sloužícímu
operačnímu důstojníkovi HZS Libereckého kraje.
Děvčata podle pokynů operačního důstojníka vyšla z
lesa na pole a tam čekala. Mezitím operační a
informační středisko HZS našeho kraje požádalo
přes Generální ředitelství HZS ČR mobilního
operátora o přesnější lokalizaci mobilního telefonu
ztracené dívky. Operační důstojník navedl pomocí
radiostanic vozy na správné místo a záchranáři našli
ztracené dívky v 16:40 hodin nedaleko Mojžíšova
pramene. Poté si je převzali rodiče.

HUŤ - V době od 28. srpna do 4. září zloděj a vandal
vytrhl prkna z přístavku u průchodu do garáže u
domu v obci Huť. „Následně do garáže vnikl a
odcizil z ní traktor domácí výroby v hodnotě třicet
šest tisíc korun,“ uvedla pracovnice prevence
Dagmar Sochorová. Pachatel se dopustil trestného
činu krádeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody
až na tři roky.
NOVÁ VES- V sobotu 12. září ve 23 hodin došlo na
silnici mezi Novou Vsí nad Nisou a Jabloncem nad
Nisou k dopravní nehodě tím, že řidič jel se svým
vozidlem zn. Audi A4 ve směru od Nové Vsi na
Nisou, kde v klesání při projíždění pravotočivé
zatáčky údajně vlivem mikrospánku dostal smyk a
vyjel mimo vozovku, kde se vozidlo převrátilo přes
střechu zpět na kola. Ke zranění osob nedošlo. Řidič
odmítl dechovou zkoušku i lékařské vyšetření
spojené s odběrem krve nebo moči, ke kterému byl
policisty vyzván. Způsobená škoda činí předběžně
částku 80.000,- Kč. Věc nadále šetří Skupina
dopravních nehod v Jablonci nad Nisou.
TANVALD - V neděli 13. září pět minut před půlnocí
policejní hlídka spatřila v Tanvaldě v ulici Radniční
vozidlo zn. Fiat Punto, jehož řidička s ním v této ulici
jezdila ze strany na stranu. Policisté se snažili řidičku
s vozidlem zastavit za užití nápisu STOP POLICIE i
za použití majáku, na což žena nereagovala a začala
hlídce ujíždět. S vozidlem zastavila až na
semaforech ve Smržovce, kde jí policisté při kontrole
naměřili v dechu hodnotu alkoholu 2,20 promile.
Řidička policistům přiznala požití tří piv. Ve věci bylo
zahájeno zkrácené přípravné řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za který hrozí ženě trest odnětí
svobody až na jeden rok.

před 11. hodinou požár kuchyně v bytě ve 3.
nadzemním podlaží domu ve Velkých Hamrech.
Shodou okolností v přízemí bytového domu je v
současné době v nájmu také stanice profesionálních
hasičů HZS Libereckého kraje. Požár ohlásili svědci
požáru přímo veliteli požární stanice, který byl v
době vzniku požáru na stanici sám. Jednotka
profesionálních hasičů byla na výjezdu u požáru
lesní hrabanky v Radčicích. Velitel stanice vniknul do
hořícího bytu v posledním patře, kde našel kuchyň v
plamenech. Zkontroloval, zda se v bytě nenachází
někdo z uživatelů, požár ohlásil operačnímu
středisku a povolal profesionální hasiče z Velkých
Hamrů zpět na stanici. Operační důstojník mezitím
na místo vyslal i posily z Jablonce nad Nisou a
dobrovolné jednotky z Velkých Hamrů a Tanvaldu.
Hasiči na požár nasadili jeden vodní proud. Oheň
dostali pod kontrolu během deseti minut po příjezdu
první jednotky a uhasili ho ve čtvrt na jednu. Poté
zakouřený byt odvětrali přetlakovou ventilací. Na
místě byla třeba také přítomnost zdravotnické
záchranné služby. Majitelce bytu se udělalo nevolno,
poté co zjistila, že byt v době její nepřítomnosti
zničil požár. Požár, který vznikl od elektroinstalace
staré lednice, zničil kuchyň a žár poškodil celou
bytovou jednotku. Oheň způsobil v bytě škodu ve
výši 750 tisíc. Hasičům se podařilo uchránit majetek
za 1,5 milionu korun.
ŽELEZNÝ BROD - V pondělí 14. září v 6.50 hodin
došlo v Železném Brodě k dopravní nehodě tím, že
řidič s vozidlem zn. Opel Vectra vyjížděl od čerpací
stanice Benzina na hlavní silnici, kde nedal přednost
v jízdě z leva jedoucímu nákladnímu vozidlu zn.
MAN, do kterého následně narazil. Ke zranění osob
nedošlo a předběžná výše škody je 20.000,- Kč.
Alkohol v dechu obou řidičů policisté vyloučili na
místě provedenými dechovými zkouškami, které
měly negativní výsledky. Věc byla na místě vyřešena
jako dopravní nehoda s projednáním a viníkovi
policisté udělili blokovou pokutu.
TANVALD- V pondělí 14. září ve 13.55 hodin došlo v
Tanvaldě k dopravní nehodě tím, řidič s vozidlem zn.
Renault jel v ulici Krkonošská ve směru na centrum
města, kde nedodržel bezpečnou vzdálenost za před
ním jedoucím vozem zn. Suzuki Wagon, jehož
řidička zastavila vlivem situace vyvolané silničním
provozem. Řidička s vozidlem Suzuki zastavila ve
svém jízdním pruhu, neboť chtěla objet stojící
vozidlo při pravém okraji vozovky, přičemž do ní
zezadu řidič s vozidlem Renault narazil. Ke zranění
osob nedošlo a předběžná výše způsobené škody
činí částku 20.000,- Kč. Alkohol byl u obou
účastníků nehody vyloučen provedenými dechovými
zkouškami. Viníkovi policisté udělili blokovou
pokutu.

VELKÉ HAMRY A RADČICE - Pravděpodobně vadná
elektroinstalace zavinila v pátek 11. září 2009 krátce
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POČASÍ

STŘEDA 16.9.

22 °C/12 °C

ČTVRTEK 17.9.

22 °C/12 °C

PONDĚLÍ 21.9.

PÁTEK 18.9.

20 °C/8 °C

ÚTERÝ 22.9.

SOBOTA 19.9.

20 °C/10 °C

STŘEDA 23.9.

INFO KOUPALIŠTĚ:
teplota VODA:

15,5 °C

teplota VZDUCH: 20 °C
Koupaliště je čisté, udržované a prudce
osvěžující

NEDĚLE 20.9.

16. září
2009

21 °C/10 °C

21 °C/11 °C

21 °C/11 °C

20 °C/10 °C

Mlhavá rána a
odpolední slunce.
Babí léto se blíží
a dlouhodobé
meteorologické
modely ukazují,
že by letos mohlo
vydržet i několik
týdnů.
Od 11. do 20.9.
2009. Bude
převážně
polojasno až
oblačno, místy dešťové
přeháňky, koncem období
četnější. Přechodně skoro jasno.
Ráno místy mlhy.
Ranní teploty 12 až 5 °C. Denní
teploty 17 až 24 °C. Od 21. do
30.9. 2009, Zpočátku období
polojasno až oblačno, místy
dešťové přeháňky. Postupně
skoro jasno až polojasno a
ojedinělé srážky pouze při
přechodně zvětšené oblačnosti.
Po ránu místy mlhy. Ranní
teploty 10 až 4 °C, místy
přízemní mrazíky. Denní teploty
15 až 20 °C, přechodně až 23 °C.
Počasí ke konci měsíce bude
polojasné s teplotou kolem 20
°C.
V posledním týdnu měsíce září se
teplota bude pohybovat kolem 20
°C a v posledních dnech kolem
18 °C. Obloha v tomto období
bude polojasná a přeháňky se
vyskytovat téměř nebudou.

U JÁCHYMA LINKY V HOSPODĚ: Pavel Linka, Emilie Mrklasová, Sáša Hrubá, Janka Tomešová –
Afrika (dcera Anežky a Vítězslava Tomše), Jaromír Linka.
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PRANOSTIKA

V září mnoho požárů bývá, proto se obloha
rdívá.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Na dešti v září rolníku moc záleží.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát
každý strom.
Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Jsou-li v září noci i jasné i suchy, nebude po
houbách ani potuchy.
Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky
pro víno otrava.
16.9.
Svatá Ludmila deštěm obmyla.
Na Ludmily světice obouvej střevíce.

21.9.
Jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá
čtyři neděle.
Matouše jasný den čtyři týhodni potom jasné
předpovídá.
Krásné počasí na svatého Matouše má vydržet
ještě čtyři neděle.
Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
Je-li na svatého Matouše pěkný den,
mají vinaři naději na dobrou sklizeň.
Je-li na Matouše jasno, bývá to vínu spásno.
Na svatého Matouše pohoda - vyschne v lese
každá kláda.
Po svatém Matouši čepici na uši.
Svatý Matouš svačinu zakous.
Svatého Matouše – každé jablko se ukouše.
22.9.
Na svatého Mořice nesej pšenice – bude samá
metlice!
Je-li jasno na den svatého Mauricia, bude v
zimě mnoho větrů.

Pohled na „hlavní“ silnici z okna u „Pavlatů“ směrem dolů k hospodě. (V popředí stará kovárna, pak
hospoda U Linků, „Chaloupka“ a nahoru na Lacinku)
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KALENDÁRIUM

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




17. 9. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY



20. 9. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

19. 9. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Ladislav Kodejš
Josef Laurin
Martin Kordík ml.

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
• 17.9. 1873 – Maxmilian Švabinský, český malíř a grafik
(† 10. února 1962)
• 17.9. 1944 – Reinhold Messner, rakouský horolezec
• 18.9. 1837 – Jan Evangelista Purkyně poprvé
formuloval svou buněčnou teorii stavby těl živočichů.
• 19.9. 1922 – Emil Zátopek, český atlet a čtyřnásobný
olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu († 21. listopadu
2000)
• 19.9.1922 – Dana Zátopková, česká atletka a
olympijská vítězka v hodu oštěpem
• 22.9. 1575 – V Katedrále svatého Víta proběhla
korunovace Rudolfa II. českým králem.

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

SKLIZEŇ OVOCE
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.

V Loužnici to bývalo s ovocem všelijaké, kvůli
nadmořské výšce a častým jarním mrazíkům se
málo kdy urodilo pěkné ovoce. Nicméně již po staletí
se zde úspěšně pěstují švestky, jablka, hrušky a
ořechy. Každým rokem je a byla úroda nejistá,
ovoce často nebylo valné kvality, ale vždy na
štědrovečerním stole byly sušené švestky, křížaly a
ořechy.
Ovoce se zužitkovalo vždy skoro všechno,
hospodyně uměly z každého ovoce udělat výborné
kompoty, šťávy, marmelády, či džemy a také jej
hojně sušily.
Mezi ovoce bylo považováno také ovoce z „mezí“,

kde rostli hlohy, šípky či bezinky, ty bývaly velkým
zdrojem vitamínů po celou zimu.
Ovocné stromy patřívali mezi velmi uctívané, neboť
se věřilo, že každý plodící strom má duši, stejně
jako člověk. Zřejmě proto se zachovalo velmi mnoho
pověr a zvyků, spojených se stromy.
Tak například se věřilo, že by strom plakal po celý
rok, pokud by mu někdo při česání ovoce ulomil
větvičku. Proto předci vždy, při sklizni ovoce všichni
dávali velký pozor, aby stromu neublížili.
Nerodil-li strom žádné ovoce, mohl za to prý had,
který žil v jeho kořenech a ubíral mu vláhu (jako v
pohádce „O třech zlatých vlasech děda Vševěda“).
Aby se hospodář hada zbavil, měl prý pod strom
zakopat uhynulé slepé kotě či štěně. Vykvetl-li a
zároveň odkvetl-li strom ve stejném měsíci, čekala
se podle jisté pověry hojná
úroda. Pokud, ale v jednom
měsíci vykvetl a v jiném
odkvetl, bývala úroda
nevalná či dokonce žádná.
Při česání ovoce se mělo
zpívat, aby nebylo stromu
smutno. Smutný strom by
prý nepřečkal zimu.
Mnoho pověr a zvyků bylo
spojeno s česáním
především mladých
stromků.
První ovoce ze stromku,
měla utrhnout žena, a to
proto, aby v dalších letech
hodně rodil. Místy se u
mladých stromků
nechávalo první ovoce
spadnout.
Také se při sklizni nechával
jeden plod na stromě.
Takový plod se nazýval
„zapomnělka“.Zapomnělka
se nesměla sníst. Kdo by jí
přece jen snědl, byl by od
té doby na vše zapomínal.
Tento plod se nechával
ptáčkům na zimu.
Po každá sklizni a před
každou zimou se ovocné
stromy ošetřily a zabalily se
jim kmeny, či natřely
vápnem, aby jim zajíci a jiní
škůdci přes zimu
neubližovali.
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

Bezinkový likér
1 l šťávy z bezinek, 500 g cukru, kousek skořice, 4 hřebíčky, 1 lžička citrónové kůry, 1 dl
rumu, 1/2 l třešňovice nebo vodky
Bezinkovou šťávu získanou odstředěním nebo pařením vaříme s kořením a cukrem asi 1/4
hodiny. Necháme proležet do druhého dne, pak přecedíme a smícháme s alkoholem.
Dobře promícháme a nalijeme do čistých lahví. Uložíme v chladu a temnu. Bezinkové
likéry pomáhají při bolestech páteře, kloubovém revmatismu, působí na žaludeční a
střevní sekreci. Mají velký protineuralgický účinek.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

Satureja hortensis - SATUREJKA ZAHRADNI - Saturejka záhradná

Jednoletá až dvouletá, 10 až 60 cm vysoká
bylina. Lodyha přímá, zelená až fialově
naběhlá, na bázi dřevnatějící, větvená. Listy
čárkovitě kopinaté, celokrajné, zašpičatělé, na
bázi se zužující, téměř přisedlé, pýřité, na
okraji brvité. Květy ve 2 až 5květých
lichopřeslenech, světle fialové, růžové nebo
bílé, v ústí často červeně tečkované, horní pysk
delší, dolní 3laločný. Kvete v VII až X.
Rozšíření: Původní ve východním Středomoří a
jihozápadní Asii, v ČR často pěstována, občas
zplaňuje.
Léčitelství: Obsahuje zejména silici (asi 0,2%)
s karvakrolem, cymolem, tujonem, cineolem, a

dále třísloviny (asi 8,5%), pryskyřice, slizy a
minerální látky.
Sbírá se nať v době květu (Herba satureiae
hortensis), tj. červen až září (takže možno i
vícekrát ročně), která se suší co možná
nejrychleji ve stínu nebo za umělého sušení za
teplot do 40 °C.
Droga zabraňuje nadýmání, má účinek
protiprůjmový, povzbuzuje chuť k jídlu, působí
protizánětlivě, mírně močopudně, snižuje
krevní tlak, tlumí tachykardii, příznivě působí
při průduškovém astmatu, tlumí pocit žízně u
diabetiků.
Obvykle se podává ve formě nálevu, který se
připravuje z asi 4 g (3 čajové lžičky) drogy na
šálek vody, podává se 3x až 4x denně.
Saturejka se sušená nebo čerstvá přidává jako
koření do řady pokrmů, pro své účinky se
osvědčila zejména do takových jídel, která
způsobují nadýmání.
Jako koření se používají otrhané lístky.
Sušenou saturejku uchováváme v dobře
uzavřených nádobách na suchém místě.
Saturejka obsahuje karvakrol a cymol,
třísloviny, které mají protiprůjmový účinek,
proto je vhodné přidávat saturejku do
tučnějších jídel. Saturejková nať působí proti
nadýmání a zabraňuje tvorbě plynů v
zažívacím traktu, podporuje chuť k jídlu,
usnadňuje trávení a zažívání, má protizánětlivé
účinky, působí mírně močopudně.
Saturejku můžeme použít všude tam, kde se
používá pepř, ale i do luštěnin, k bramborům,
pomazánkám, uzeninám, zelenině hlavně k zelí
a kapustě. Používá se také ve směsi na
bylinkové máslo, omáčky. Může se použít i na
kuře na Saturejce se zázvorem (Kari).
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

Špenátová polévka
mléko 1l, sůl špetka, česnek 1 stroužek, vejce 2, smetana 200 ml, špenát 250 g listů, máslo 100 g, cibule
1, brambory 3 ks, pepř špetka, saturejka. Cibuli očistíme a nasekáme na velmi jemné kousky. V
kastrolu ji na másle osmažíme. Přidáme špenátové listy a orestujeme. Zalijeme mlékem a chvilku
povaříme. Poté celou směs přelijeme do mixéru a rozmixujeme. Brambory oloupeme, nakrájíme na
kostičky a zvlášť v hrnci s osolenou vodou uvaříme doměkka. Umixovanou směs vrátíme zpět do
kastrolu, ochutíme ji solí, pepřem a saturejkou. Přilijeme smetanu a přidáme utřený česnek. Nakonec přidáme i
uvařené brambory. Poté ještě chvilku povaříme vše společně. Vajíčka uvaříme natvrdo a necháme vychladnout,
teprve potom oloupeme skořápky a vejce přidáme do polévky.
Zapečené fazole s jablky a slaninou
250 g plátků slaniny , 1 lžičku rostlinného oleje, 2 středně velké cibule, oloupané a nakrájené
na drobno, 800 g sterilovaných fazolí v tomatě, 4 pevnější jablka, sůl, pepř a saturejku.
Slaninu nakrájejte na kostičky; několik plátků si nechte stranou na ozdobu. Kostičky slaniny
vložte do kastrolu spolu se lžičkou oleje (urychlí se tím vyškvařování tuku) a vypékejte. Jakmile
slanina zesklovatí, přisypte k ní cibuli. Osmahněte ji a přidejte fazole. Dochuťte solí, pepřem, saturejkou a na
mírném ohni krátce povařte, aby se chutě krásně spojily. Na nepřilnavé pánvi opečte zbylé plátky slaniny, vyjměte
je na kuchyňský papír a ve vypečeném tuku osmažte klínky neloupaných, ale jádřinců zbavených jablek. Ta pak
přidejte do kastrolu k fazolím a navrch položte plátky vyškvařené slaniny.
Kapr pečený na saturejce
1 kapr, 1-2 bílé papriky, 5 stroužků česneku, 250 g tmavých žampiónů, 1 cibule, koření na
ryby, saturejka, hladká mouka na obal, máslo, olej, sůl, petrželka. Kapra si naporcujeme
jako na řízky, omyjeme a vysušíme. Porce si dáme vedle sebe a z jedné strany osolíme a
posypeme saturejkou, otočíme a znovu osolíme a posypeme kořením na ryby. Takto
připravené porce protáhneme moukou a trochu jí setřepáme, porce zprudka opečeme na pánvi s olejem s obou
stran. Vezmeme si pekáč a dáme do něj plátky másla a na něj si vyskládáme porce kapra. Posypeme cibulí a
paprikou na kolečka, česnekem na plátky, kousky žampiónů a petrželkou. Vložíme do vyhřáté trouby na 15 minut
přikryté a 15 minut odkryté, pokud bude šťáva vypečená, přidáme trochu vody, před druhým zapečením.
Kachna po Boloňsku
1 kachna, sklenička koňaku, cibule, 1 stroužek česneku, 3 rajčata, suchý tymián, saturejka,
rozmarýn, sůl a pepř, 1 houska.
Utřeme kachní játra, rozsekáme cibuli a česnek, přidáme směs bylinek a nakrájenou housku.
Pokropíme koňakem, osolíme. Vzniklou kašovitou hmotu necháme odpočinout. Pak vytřeme
vnitřek kachny kašovinou a necháme v chladnu rozležet. Osolíme, opepříme, přidáme nakrájená
rajčata, podlijeme vodou a pečeme doměkka. Pak rozdělíme na porce a necháme ve šťávě provařit, aby nádivka
zhoustla. Šťávu procedíme na kachnu a podáváme s brambory.
Vegetariánský guláš
1,5 dl stolního oleje, 60 dkg hub, 2 cibule, 8 uvařených vajec, 40 dkg zeleného hrášku, 2 dl
zakysané smetany, 40 dkg těstovin, 5 litrů vody, sůl, červená paprika, pepř, tymián, rozmarýn,
saturejka, petrželová nať.Cibuli nakrájíme nadrobno a osmahneme na oleji. Zaprášíme
troškou červené mleté papriky, promícháme a přidáme nakrájené houby. Zatímco se
houby smaží, oloupeme uvařená vajíčka a rozkrojíme je na čtvrtky. Až budou houby
osmahnuté, směs osolíme a ochutíme rozmarýnem, mletým pepřem, saturejkou a
petrželovou natí. K houbám přidáme zelený hrášek a vajíčka, důkladně promícháme, ale dávejme
pozor na vajíčka, aby se příliš nerozbila. Zahustíme jednou polévkovou lžící mouky. Přimícháme smetanu a
důkladně povaříme. Jako přílohu podáváme uvařené těstoviny. Promícháme je s gulášem, prohřejeme a můžeme
podávat.
Pomeranče v omáčce
4½ pomeranče, zázvor, snítka saturejky, 125 ml medu. Kůru ze čtyř pomerančů včetně bílé
slupky odkrájejte ostrým nožem. Vzniklou kouli z dužiny nakrájejte podél blanek oddělujících
jednotlivé dílky na plátky (filátka) nebo příčně na kolečka a naaranžujte na čtyři hlubší talířky nebo
do mělkých misek tak, aby se vzájemně trochu překrývaly. Vymačkejte šťávu z poloviny zbývajícího
pomeranče a jemně nakrájejte na kousky zázvor. Obojí vložte do džbánku s medem a natrhanou saturejkou.
Důkladně promíchejte. Zázvorovou omáčku přelijte přes plátky pomerančů. Připravený dezert nechte asi půl
hodiny odležet při pokojové teplotě, aby se šťávy a chuti prolnuly.

14

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 35 /2009

16. září
2009

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: 22.
„Zadní Vaškovo “

Jest to menší domek pod cestou.
V roce 1939, byla z tohoto domu,
vystěhována rodina Doležalová do
Jablonce nad Nisou. (ze strarých knih).
V roce 2000, přičiněním pana K.C.
shořela u domu čp.22 stodola. Díky
profesionalitě hasičů a jejich rychlému
zásahu neshořel dům
ROK

MAJITELÉ

1637

Mikoláš Šídův

1653

Václav Švecz

1658

Mikoláš a Kateřina Šídovi

1748

Vdova A.Šídová

1760

Pavel Jakoubě a Jan Šourek

1772

Anna od Jana Šídy

1760

Jan Šourek

1774

Karel Šída

1781

Jan Šída

1802

Vojtěch Prokop

1834

Franc Prokop

1859

Prokop Havel

2009

Robert Karnet
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Jsi blondýnka. Cestuješ autobusem. Potřebuješ si
nutně prdnout. Naštěstí hraje hlasitá hudba. Tak si
ulevíš vícekrát, samozřejmě úplně perfektně v rytmu
dunicích basů a bicích. Při vystupování si všimneš
cestujících, jak se na tebe pohoršeně a s hnusem
dívají. Tehdy si uvědomíš, že máš na uších
sluchátka a posloucháš svoji Mp3-ku.
Přijde chlapeček do hospody, sedne si ke stolu a
říká servírce: "Jednu desítku!" Servírka: "A kolik je
ti, chlapečku" "Osum.""A to by ti nestačil džus?"
"No, stačil, ale chybí mi dvě koruny..."

Odchází takhle čtyři z golfu, ale jeden se trošičku
zdrží. Ostatní tři si vykládají o úspěších svých
potomků. První povídá : "Můj syn začínal jako
zedník v malé firmě, potom šel na soukromo, no teď
už má velkou stavební firmu. Vydělává tolik, že mohl
svému kamarádovi věnovat dům." Druhý povídá :
"To můj syn začal v malé autoprodejně a vypracoval
se až na místo ředitele. Vydělává tolik, že mohl
svému kamarádovi věnovat poslední nejluxusnější
model auta." Třetí povídá : "Můj syn se vrhl na
spekulace na burze. Je tak úspěšný, že mohl bez
problémů věnovat kamarádovi exkluzivní balík akcií
za dva miliony." Když přišel čtvrtý, tak mu řeknou,
že se bavili o úspěších svých synů a jak prý je na
tom on. Čtvrtý povídá : "Mnoooo, s kariérou svého
syna nejsem moc spokojený. Dělá už patnáct let
kadeřníka a je homosexuál. Ale bude asi dobrej,
protože tři poslední partneři mu věnovali dům, auto
a balík akcií."
Manžel jemně štípne svoji polovičku do zadečku a
říká: „Kdybychom si toto nechali zpevnit,
nepotřebovali bychom elastické punčošky.“ Potom ji
štípne do prsů a říká: „Kdybychom si toto nechali
zpevnit, nepotřebovali bychom podprsenku.“ Na to
ho žena štípne mezi nohy a říká: „Kdybychom si
toto nechali zpevnit, nepotřebovali bychom
zahradníka, instalatéra, pošťáka ani tvého bratra,
miláčku.“
Vrabec stojí na hraně veliké propasti. Najednou se
překlopí a padá dolů. Prudce nabírá rychlost a
najednou, až těsně nad zemí, roztáhne křídla a jen
tak, tak to vybere prudce zpět nahoru. Na hraně
propasti sedí káně a říká: "Vrabče, co to děláš"? "Ale
víš jak, krásný den, krásné počasí, prostě mám to
dneska úplně všechno u prdele. Padám a pak
dovádím. Jdeš do toho taky?" "Jasně", odpoví káně

a už padají oba do propasti. Těsně před zemí to
ostře vyberou zpět nahoru. Nahoře na hraně
propasti sedí medvěd a říká: "Chlapi, co to děláte?"
"Ale víš jak, krásný den, krásné počasí, prostě
máme to úplně všechno u prdele- padáme a
dovádíme. Jdeš do toho taky? "Jasně, odpoví
medvěd a hned s nimi padá do propasti. Padají dolů
a vrabec se na medvěda podívá a říká: "Hele
medvěde, ale ty to máš opravdu hodně u prdele, co
?"
Těsně po půlnoci vnikli po překonáni
bezpečnostního systému do banky dva zloději, kteří
očekávali, že naleznou jeden nebo dva velké trezory
naplněné hotovostí a cennostmi. Byli překvapeni,
když našli stovky malých trezorků rozmístěných po
celé bance. Rozluštili kombinaci prvního trezoru a
uvnitř nalezli pouze misku vanilkového pudinku. Dle
zvukových záznamů jeden ze zlodějů pronesl:
"Aspoň se teda trochu najíme." Pak zloději otevřeli
další trezor, ale obsahoval také pouze misku
vanilkového pudinku místo zlata, diamantu,šperků
nebo peněz. Pokračovali tak dlouho, dokud
neotevřeli všechny trezory. Nenašli vůbec nic jiného,
než misky s pudinkem. Zklamáni rychle a potichu
opustili banku, přejedeni vanilkovým pudinkem.
Druhy den o loupeži informovaly všechny deníky.
Titulek zněl: Dnes časně ráno byla vyloupena
největší Irská spermobanka.
Stojí dva astronauti na Marsu a vyděšeně se dívají
střídavě na sebe, na Zemi, na raketu, na Zemi, na
sebe, na raketu. Až to jeden z nich nevydrží a
vybuchne: "Co na mě pořád tak hloupě zíráš? Já
jsem ty klíče nezabouch!"
Stojí takhle na Eiffelovce Francouz,Američan,Čech a
cikán. Najednou amík začne z ochozu vyhazovat
štosy bankovek a říká "My v Americe,toho máme
Spoustu!". Po něm přijde Francouz, a začne z
ochozu vylívat litry a litry vína,a říká "My ve Francii,
toho tady máme spoustu". Cikán se podívá na
Čecha,a povídá mu "Doufám,že tě nenapadají žádné
pičoviny?"
Žena se dala odvézt taxíkem. Když přišlo na placení,
zjistila, že nemá peníze. Taxikář naštvaně bouchl
dveřmi, šlápl na plyn a odvezl ženu na kraj lesa. Na
louce prostřel plachtu ... "Co chcete dělat? Mám
doma tři děti!" "A já mám doma šedesát králíků, tak
nekecej a trhej jetel.........."

MOUDRÁ VĚTA

Hlupák zvýší hlas, moudrý se usměje.
Bengálské přísloví
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Cestujete hromadnou dopravou? Rádi byste ušetřili?
IDOL nabízí slevy nejen pro
žáky a studenty!
Integrovaný
dopravní
systém IDOL nabízí moderní
cestování hromadnými dopravními
prostředky
na
území
celého
Libereckého kraje. Pokud si pořídíte opuscard, stane se pro Vás cestování příjemným zážitkem a navíc
ušetříte peníze.
IDOL přináší různé druhy slev. Zkuste si najít právě pro sebe tu nejvíce výhodnou.
Pokud máte doma žáka do 15-ti let, lze s opuscard s nastaveným profilem „Žák-15“ ušetřit až
67,5% ze základního jízdného. Pokud Vaše dítě spadá již do kategorie „Student 15-26 let“, může
s opuscard s nastaveným profilem „Student 15-26 let“ pořídit jízdné až s 25% slevou. Vaše děti již
nestudují, cestujete každodenně hromadnou dopravou právě Vy? I pro Vás tu máme výhodné jízdné. Na
opuscard lze pořídit časové sedmidenní nebo třicetidenní jízdné, které Vám umožní neomezené
cestování ve zvolené relaci. Časové jízdné je velice výhodné oproti jednotlivému jízdnému. Svoji finanční
úsporu si můžete snadno a rychle spočítat pomocí tarifního počítadla na www.iidol.cz .
Zkuste cestovat pohodlněji a výhodněji. Pořiďte si svoji opuscard právě nyní. IDOL tak bude
šetřit i Váš čas a peníze.
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