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pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a
okolí

ZAČÍNÁ PODZIM V LOUŽNICI:

Z DOMOVA

CVIČENÍ PRO MAMINKY A DĚTI
AHOJ MAMINKY!
CHCETE SI S DĚTMI ZACVIČIT?
Pokud ano, těšíme se na Vás v pátek 25. 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

AEROBIK
PŘIJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT!
Zveme všechny příznivce pohybu na cvičení aerobiku. V neděli 27. 09. 2009 v 18.00 hodin.
Cvičení bude probíhat každou neděli od 18.00 hodin na malém sále sokolovny Loužnice. S
sebou si vemte karimatku, obuv na přezutí a pití. Předcvičuje sl. Martina Försterová. Cena:
30 Kč/1 cvičební hodina. Těšíme se na Vás!

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

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „O LOUŽNICKÉHO SEDLÁKA 2009“ Až do „Zeliády“ (přibližně do první soboty v prosinci), probíhá již druhý ročník v soutěži o
„O LOUŽNICKÉHO SEDLÁKA“
Stačí donést do Hospůdky na Záduší fotografie vašeho výpěstku s váhou a velikostí. Do soutěže
můžete přinést jakýkoliv výpěstek z Vaší zahrádky či políčka.
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HASICI VARUJI před hrozbami při
topeníLiberecký kraj Nedbalost majitelů
domů při začátku topné
sezony může
každoročně za vznik
celé řady požárů.
„Užívat lze pouze
schválené typy spotřebičů paliv, určených k vytápění
objektů a je nutné se řídit předpisy a návody
výrobce pro jejich instalaci, umístění, užívání,
obsluhu a údržbu,“ uvedla Iva Michalíčková, mluvčí
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.
Před zahájením topné sezóny by měl každý provést
prohlídku samotných kamen. Důležitá je dále
pravidelná revize plynových a elektrických
spotřebičů spolu s čištěním a kontrolou komínů.
Kvůli nebezpečí samovznícení hasiči doporučují u
nově naskladněného paliva provádět zpočátku
denní, později týdenní kontroly teploty. Opatrnosti
je třeba dbát zvláště při vysypávání žhavého popela,
který by měl být uložen do nehořlavých nádob.
Každoročně se stává špatné ukládání popela
příčinou požárů nejen popelnic a kontejnerů, ale i
obytných a hospodářských budov.
28. ZÁŘÍ - DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
Osmadvacátého září roku
935 - starší prameny uváděly
rok 929 - zavraždili družníci
Hněvsa, Česta a Tira v
dnešní Staré Boleslavi
devátého českého knížete
VÁCLAVA I. z dynastie
Přemyslovců. Stalo se tak na
příkaz jeho mladšího bratra
Boleslava I. Ukrutného, jemuž bratrovražda otevřela
cestu ke krvavému převzetí moci, během něhož dal
vyvraždit celé rodiny Václavových příznivců včetně
nemluvňat.
28. září - den úmrtí knížete Václava - je od
loňského roku státním svátkem, Dnem české
státnosti.
Což znamená, že bude volno a v některých
školách budou děti mít volný den i v pátek 25.
září. – ředitelský den
VÝSTAVA HUBV sobotu 19. 9. 2009 se
ve Velkých Hamrech
konala výstava hub.
Doufám, že jste ji stihli
navštívit (mě to bohužel
nevyšlo) a užili jste si
ten báječný svět hub,
které nás milovníky
sběru hub letos velice
potěšil.
Doufám, že se nám podaří uspořádat, i v Loužnici,
malé posezení nad kráskami z našich lesů.
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PAVOUK – Minulý týden obyvatelé „Pazdrny“
objevili na své zahradě zajímavého pavouka,
kterého tady ještě nikdy neviděli. Pokud jej někdo
identifikujete a napíšete nám, o jakého pavouka se
jedná, budeme rádi.
Je možné, že se jedná o
Eresus kollari – stepník
rudý - U nás vzácný
druh pavouka,
vyskytuje se jen v
teplých nížinách.
Historicky poprvé byl u
nás nalezen na hoře
Říp. Do nadmořské výšky
480 m n. m.
Nebo jde o Stepníka
moravského? Ten je jedním
z největších, nejpestřejších a
zároveň nejjedovatějších
pavouků ve střední Evropě.
Přestože dorůstá do délky
dvou centimetrů, pozornosti vědců dlouho unikal,
protože žije v podzemních norách. Na povrch tito
pavouci vylézají, když se chtějí pářit a hledají nory
samic. Dosud byly známé dva druhy, ale nový
stepník neodpovídal ani jednomu z nich.
PODZIMNÍ
ROVNODENNOST 22.
ZÁŘÍ 2009
Dne 22. září 2008 v 23
hodin 18 minut
středoevropského letního
času vstupuje Slunce do
znamení Vah. Nastává podzimní rovnodennost.
Začíná astronomický podzim. Jako rovnodennost
označujeme okamžik, kdy se Slunce nachází právě
nad zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje
obě polokoule. Díky tomu mají den a noc prakticky
stejnou délku, odtud tedy rovnodennost. Okamžik
podzimní rovnodennosti je zároveň začátkem
astronomického podzimu.
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ZE SVĚTA
ŽELEZNÝ BROD - Studentský workshop ve
školní huti
V minulých
dnech proběhl
ve školní huti
sklářský
workshop
studentů 5
sklářských škol.
Všichni pozvaní
studenti
vzorovali na jednotné téma: "SKLENĚNÝ POHÁR".
Výsledky jejich snažení si můžete prohlédnout v
sobotu, ve výstavním sále školy, od 13.30 hodin.
Vernisáž je spojená s
možností hlasovat o
nejzajímavější pohár. Dne
17. 9. vzorovali studenti
Střední uměleckoprůmyslové
školy sklářské Valašské
Meziříčí a studenti z Vyšší
odborné školy v Novém Boru.
Vzorování skleněných pohárů
se uskutečnilo ve školní
sklářské huti ve dnech 15.–
18. září 2009 v rámci
studentského workshopu. Tématem tohoto
workshopu byl skleněný pohár. Návrh poháru musel
být realizován technologií hutního zpracování skla.
Zvolená technika, způsoby zdobení, barevnost a tvar
poháru byly ponechány zcela na autorech. Pohár
nemusel být určen pouze jako předmět denní
potřeby, ale mohl být řešený i jako volný
reprezentační umělecký artefakt. Ke sklářskému
workshopu byli pozváni studenti ze 6 sklářských
škol: • SUPŠ sklářská Železný Brod • SUPŠ sklářská
Valašské Meziříčí • Glasfachschule Zwiesel • VOŠ
Nový Bor • VŠUP Praha • UTB Zlín Během tří
vzorovacích dnů vzniklo celkem 15 pohárů, které
jsou prezentovány ve výstavním sále školy. Všechny
poháry si lze prohlédnout na webových stránkách
školy. V anonymním veřejném hlasování zvítězil
pohár č. 9, studenta: Jana Šostka z VOŠ v Novém
Boru. Vítězný pohár bude celoročně vystavený v
pracovně starosty města Mgr. V. Horáčka.
ŽELEZNÝ BROD – Během víkendu se konal třetí
ročník Sklářského městečka v Železném Brodě.
Zdejší sklářská škola disponuje uměleckou
kreativitou a tvůrčí energií, město se může pochlubit
sklářskou jedinečností a individualitou. A co bylo pro
návštěvníky nachystáno ?
Sklářská škola – 7 různých sklářských řemesel
Budova sklářské školy měla pro veřejnost otevřeno
celý víkend – zpřístupněny byly dílny i prodejna skla,
která nabízí studentské práce. Ve výstavním sále
školy si návštěvníci mohli prohlédnout nejlepší
realizace studentů (klauzurní práce a maturity)
doplněné dalšími dílenskými pracemi.
Nejatraktivnější byl provoz školní hutě. Sklářský

seminář v SUPŠS - Sklářský seminář se loni setkal s
velkým zájmem odborné i laické veřejnosti. Zatímco
tématem předcházejícího ročníku byla „krize
sklářství v historickém kontextu, její dopady a
možná východiska pro současnost“, letos zaměřují
obsah semináře opačným směrem – představí
několik firem, které nadále produkují specifické
výrobky ze skla. Malý workshop v huti SUPŠS Studenti budou vzorovat na téma „skleněný pohár“.
Návštěvníci se seznámí s výsledky jejich snažení ve
výstavním sále sklářské škole, kde také proběhne
hlasování o nejzdařilejší dílo. Výstava „Pavel Ježek –
sklo“ v Galerii Vlastimila Rady. Výstava sklářského
výtvarníka a prvního polistopadového ředitele
sklářské školy Akad. soch. Pavla Ježka.
Projekce dobových dokumentů v aule školy Přehlídka filmů mapujících historii města,
dokumenty o zdejších osobnostech i dokumenty
mapující výstavní činnost ve městě.
Sklářské řemeslo pod širým nebem na Malém
náměstí - Předvádění sklářských řemesel a tvůrčí
dílny pro návštěvníky: pískování a rytí skla, vinutí
skleněných figurek, foukání skleněných figurek,
zpracování technického skla u kahanu.
Sbírka skla v Městském muzeu - Prestižní sbírka
skleněných objektů S. Libenského a J. Brychtové
poutá pozornost mnoha zahraničních návštěvníků a
patří mezi nejatraktivnější část zdejší sbírky. Ve
druhém poschodí vývoj a proměny skla v pracích
profesorů sklářské školy.
CÍSAŘSKÝ KÁMEN
Vratislavice nad Nisou Novou dvacetimetrovou
rozhlednu na Císařském
kameni v sobotu slavnostně
otevřel císař Josef II., který
tu skutečně před 230 lety
několikrát byl. „Lákalo nás
jak výročí návštěvy císaře,
tak krásné datum 19. 9.
2009. Proto jsme
rozhlednu slavnostně
otevřeli až nyní, i
když přístupná byla
již o prázdninách,“
uvedla Ludmila
Kejíková za
pořadatele akce,
které se zúčastnilo na
dva a půl tisíce lidí. Dřevěná rozhledna se nachází
ve výšce 637 metrů nad mořem na kopci, který se
dříve jmenoval Špičák či Uhlířský kámen. Císař Josef
II. kopec třikrát navštívil při kontrolách výstavby
opevnění. Jeho návštěvu ze dne 15. září 1779 na
kopci v katastru obce Rádlo připomíná do žuly
vytesaná pamětní deska. Z vyhlídky je vidět Liberec
i Jablonec, Jizerské hory a také Český ráj.
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JESENNÝ - Čtrnáct fotografů-potápěčů spolu dnes
soutěží o Jesenského
raka. Na nejzdařilejší
podvodní snímek číhají v
zatopeném lomu v
Jesenném na Semilsku.
Soutěž se jmenuje
Jesenský rak a pořádá
se už podeváté. Úkolem
fotografů je získat co
nejzajímavější podvodní
snímky. "Dva
fotografové se kvůli nim dokonce potopili do řeky
Kamenice," řekl Michal Černý z pořádající
potápěčské základny Diving Jesenný. Potkat tam
mohou kromě štik i sumce, jesetery, kapry a další
sladkovodní ryby. Fotí také raky, škeble nebo zbytky
těžební techniky, zanechané před zatopením lomu
na dně. "Při minulých ročnících Raka získal hlavní
cenu například záběr řetězu proti slunci, kterým
prostupovaly bubliny," poznamenal Černý. Podle něj
se soutěž Jesenský rak ojedinělá hlavně proto, že
při ní hodně záleží na štěstí a na náhodě. Potápěči ji
uspořádali podeváté. Dříve mohli fotografové
pořizovat také diapozitivy a pod vodu si brát vlastní
rekvizity. V posledních dvou letech mohou ale fotit
jen momentky, tedy to, co pod hladinou
půlhektarovém lomu s největší hloubkou 13 metrů
zrovna objeví. "Podmínky tak mají všichni úplně
stejné," dodal Černý. Každý fotograf může přihlásit
do soutěže tři na počítači upravené snímky.
Předsedou poroty je nejznámější český podvodní
kameraman Hugo Habrman. Hlavní putovní cenou je
skleněný rak na dřevěném podnose v životní
velikosti a zatím si ho pokaždé odvezl jiný fotograf.
Diving Jesenný má asi 60 členů a kromě kurzů pro
začínající potápěče zajišťuje také instruktorské
zkoušky. Potápěči z Divingu jezdí na expedice do
podmořské rezervace ve španělském L'Estartitu, na
jižní podmořské safari do Egypta a byli už také na
indonéském ostrově Bali. I oni pod vodou hodně
fotografují. Pravidelně pořádají i řadu recesistických
akcí, jako třeba fotbal pod ledem nebo mistrovství v
krasobruslení, ovšem pod vodou a hlavou dolů.
DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH - U příležitosti
třiadevadesátého výročí protržení přehrady na Bílé
Desné se
uskutečnil
v sobotu
19.9.2009
od 15 hodin
pietní akt u
pomníku
katastrofy u
mostu v
Desné I.
Událost připomněl Ladislav Žák a slovem doplnil
Štefan Pustai. Následovalo uctění památky obětí na
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hřbitově v Desné I. Vzpomínkovou akci doprovodila
dechová hudba Desanka.
A JAK TO TEDY BYLO ? O stavbě přehrady se
začalo vážně uvažovat již v roce 1902, stavba však
byla zahájena až 17. 10. 1912. Stavbu řídil Emil
Gebauer, dozorem nad ní byli pověřeni August
Klammt a Karel Podhajský. Ve dnech 18.–20. 8.
1913 byla stavba vážně poškozena intenzivními
dešti. Po začátku první světové války byl kvůli
vysoké inflaci nucen investor – Vodní družstvo pro
stavbu přehrady na Černé Desné – ke značným
úsporným opatřením, která se na kvalitě stavby
rozhodně podepsala. Přes tyto těžkosti byla stavba v
září roku 1915 dokončena a 18. 11. 1915 komisí
vedenou ing. K. Podhajským také zkolaudována.Dne
18. září 1916 v 15:30 upozornili kolem procházející
dřevaři hrázného na pramínek vody tryskající z
hráze o průměru asi 2 cm. Přehrada v té době ještě
nebyla zcela napuštěná a obsahovala jen 290 000
m³ vody. Zděšený hrázný zavolal kanceláře vodního
družstva. Přítomný ing. Gebauer, správce stavby,
mu nařídil okamžitě otevřít oba havarijní uzávěry a
přehradu vypustit. Hrázný se společně s několika
dělníky pokusil rozkaz splnit, ale nakonec jej bortící
se hráz přinutila opustit „šoupátkovou místnost“ aniž
by tento úkon dokončil (oba uzávěry se otevřely
pouze z poloviny). To se stalo v 15:55. V 16:00 byl
informován poštovní úřad v Desné, že „nějaký čas
poteče korytem více vody“. V 16:15 přišla nová
zpráva, oznamující protržení hráze a také žádost o
alarmování hasičů a vyklizení obce. V 16:15 se
dlažba na návodní straně začala propadat a po další
půlhodině se propadla až ke dnu. Zůstala pouze
vrchní část ve tvaru mostu, a i ta se za několik
okamžiků zřítila do divokého proudu. Voda se z
přehrady valila 18 m širokou průrvou a brala s
sebou stromy i s kořeny. Po půl hodiny tak proudilo
do údolí 150 m³ vody za sekundu. Když voda
dorazila do Desné, nebyla její evakuace ani zdaleka
ukončena a mnozí se ještě snažili zachránit příbuzné
a majetek v zasažené zóně. První stavbou, kterou
voda z přehrady smetla, byla velká panská pila, kde
s sebou vlna vzala připravené dříví. To pomohlo
(jako beranidla) rozbít všechny domy stojící vlně v
cestě. Velké množství vody a trosek sice zachytila
železniční trať a viadukt v dolní části Desné, záplava
i tak postihla celé Tanvaldsko. Rozsah škod byl v
celém Rakousku-Uhersku ojedinělý. 95 rodin s 380
příslušníky bylo bez přístřeší, 1020 osob bez
možnosti zaměstnání, 370 občanů ztratilo veškerý
majetek. 29 obytných domů a 11 brusíren skla
zmizelo ve vlnách a 62 domů a závodů bylo vážně
poškozeno. Druhý den bylo 59 osob nezvěstných.
Škody byly odhadnuty na několik milionů korun.
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KULTURA
Městské kino ŽELEZNÝ BROD
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
pro děti - USA, 2008, 24.09.2009, začátek: 16:30
hodin, české znění, přístupný, délka filmu: 96 minut
vstupné: 61 Kč
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
komedie - ČR, Itálie, 2008, 29.09.2009, začátek:
17:30 hodin, české znění, přístupný od 12 let,
délka filmu: 95 minut, vstupné: 61 Kč
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ŘÍJEN
Na měsíc říjen jsme pro dospělé diváky připravili
pouze nové české filmy:
•6.10. Operace Dunaj
•13.10. Klíček
•15.10. Veni, vidi, vici
•27.10. Muži v říji
Pro malé diváky jsme připravili americkou
animovanou pohádku s názvem " Vzhůru do oblak".
V městském kině bude promítána ve čtvrtek 22.10.
od 16:30 hodin.
Městské divadlo ŽELEZNÝ BROD
KTERAK BERUŠKA UŠKA O SEDMOU TEČKU
PŘIŠLA
Divadlo Kapsa Andělská Hora, 03.10.2009, Pohádka
je vhnodná pro všechny děti již od 2,5 let.,
Vstupné: 20 Kč děti, 40 Kč dospělí
TARTUFFE
Městské divadlo Mladá Boleslav, 20.10.2009,
Začátek představení v 19:30 hodin.
SKLENĚNÝ MAGIK - 20.
ROČNÍK
Železný Brod, 15.10.2009 17.10.2009
Magická lóže Železný Brod a
Český magický svaz Praha vás
zvou na 20.ročník Skleněného
magika, 14.ročník
Mezinárodního mistrovství
juniorů – Junior Party, 13.
ročník Mezinárodního
mistrovství v Mikromagii O skleněnou perlu a 5.
ročník Soutěže fakírů a orientálních magiků.
Program se uskuteční od 15.- 17. října v Městském
divadle, kině a hotelu Cristal.

Program:
čtvrtek 15. října
• 19:00 hodin v hotelu Cristal - Galaprogram na
počest 508 let města (přehlídka žáků Juliuse
Nemeše)
pátek 16. října
• 8:15 hodin – Čáry máry I. (1. soutěžní blok)
• 14:00 hodin – Atrakce na náměstí
• 15:30 hodin – Slavnostní zahájení v Městském
divadel a Čáry máry II. (2. blok)
sobota 17. října
• 10:00 hodin – Čáry máry III. (3. soutěžní blok)
• 14:00 hodin – 13. ročník Mikromagie O skleněnou
perlu
• 16:00 hodin – Magik show I . Hurá do kabaretu v
Městském divadle
• 19:30 hodin - Magik show II . Hurá do kabaretu a
vyhlášení výsledků 20. ročníku Skleněného magika v
Městském divadle
• 21:30 hodin – Společenský večer v hotelu Cristal
Více info na: www.kouzleni.cz
JABLONEC nad Nisou
JABLONECKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI 2009
25.9.2009 - 26.9.2009 od 9:00 do 18:00
Starosta předá vládu nad městem, nastane čas
radovánek a veselí. Město obsadí muzikanti,
tanečníci, kejklíři a trhovci. Na Letní scéně vystoupí
místní umělci i mimojablonečtí hosté. Na Farského
náměstí najdete atrakce, soutěže a program pro
děti. Nebudou chybět ani stánky s prodejem
tradičních výrobků, řemeslné stánky, pečená selata,
točené pivo a medovina. Město Jablonec nad Nisou
IUVENTUS, GAUDE! & JIŘÍ STIVÍN IMPROVIZACE
26.9.2009 od 17:30, 4. společný koncert Jiřího
Stivína a dětského pěveckého sboru ZUŠ Iuventus,
gaude! Pořádá SRPDŠ při ZUŠ Jablonec nad Nisou
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova Horní náměstí
Jablonec nad Nisou více
IRSKÁ TANCOVAČKA
2.10.2009 od 20:00, Večer plný irské hudby s
výukou jednoduchých tanců a krátkými
vystoupeními Irských sester. Hraje: Alister
Eurocentrum Jablonec nad Nisou
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ČERNÁ KRONIKA

JABLONEC NAD NISOU - V úterý 15. září v 15.20
hodin došlo v Jablonci nad Nisou v ulici Smetanova
k dopravní nehodě tím, že řidič s vozidlem zn.
Subaru Impreza při vyjíždění od pravého okraje
vozovky a následném otáčení přes celou její šíři
přehlédl za ním jedoucí vozidlo zn. VW Multivan,
kterému najel bezprostředně do jeho jízdní dráhy.
Následně došlo ke střetu obou vozidel, při kterém
vznikla předběžná škoda ve výši 70.000,- Kč. Ke
zranění osob nedošlo a alkohol byl u obou účastníků
dopravní nehody vyloučen provedenými dechovými
zkouškami, které měly negativní výsledky. Policisté
věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s
projednáním a viníkovi udělili blokovou pokutu.
TANVALD - V době od 11. do 15. září dosud
neznámý pachatel nezjištěným předmětem
poškrábal lak vozidla zn. Škoda Fabia, které v té
době bylo zaparkované na odstavné ploše před
panelovým domem v ulici Radniční v Tanvaldě.
Pachatel na vozidle způsobil předběžnou škodu ve
výši 6.000,- Kč, čímž se dopustil trestného činu
poškozování cizí věci, za který mu hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok.

JABLONEC NAD NISOU - Ve čtvrtek 17. září v 18.20
hodin byl v prodejně PENNY v ulici Palackého v
Jablonci nad Nisou přistižen při krádeži zboží
jednačtyřicetiletý muž. V tomto obchodě si do
batohu vložil jednu litrovou láhev rumu a dvě
půllitrové láhve vodky v celkové hodnotě 423,- Kč a
pokusil se je pronést bez placení přes pokladnu, za
kterou byl kontrolován bezpečnostní službou. Muž
se tohoto jednání dopustil přesto, že byl v
uplynulých třech letech za obdobný trestný čin
pravomocně odsouzen Okresním soudem v Jablonci
nad Nisou. Ve věci bylo zahájeno zkrácené
přípravné řízení, ve kterém policisté muži sdělili
podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za
který mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
JABLONEC NAD NISOU - V úterý 15. září ve 22.20
hodin byl při prováděné kontrole herny v ulici
Podhorská v Jablonci nad Nisou policisty zadržen
občan Litvy, který na území České republiky pobývá
nelegálně. Litevčan byl rozhodnutím soudu na jaře
letošního roku z České republiky vyhoštěn. Ve věci
bylo zahájeno zkrácené přípravné řízení, ve kterém
mu bylo sděleno podezření ze spáchání trestného
činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Ve čtvrtek
17. září Okresní soud v Jablonci n. N. rozhodl o
uvalení vazby na tohoto podezřelého. Za spáchaný
trestný čin mu hrozí trest odnětí svobody až na šest
měsíců.
JABLONEC NAD NISOU - V neděli 20. září ve 20.30
hodin došlo v Jablonci nad Nisou v ulici Janovská k
dopravní nehodě tím, že řidička s vozidlem zn. Ford
Escort jela ve směru na centrum města, kde z
nezjištěných příčin vyjela vlevo do protisměru a
následně narazila do betonového sloupu kabelového

vedení. Řidička, která jela ve vozidle sama, utrpěla
při nárazu zranění, jehož rozsah a doba léčení je
předmětem dalšího šetření. Způsobená škoda činí
předběžně částku 35.000,- Kč. Věc dále šetří
Skupina dopravních nehod v Jablonci nad Nisou.
ČERNÁ STUDNICE - V době od 22. srpna do 18.
září dosud neznámý pachatel demontoval plastové
víko studny na pozemku u rekreační chalupy na
Horní Černé Studnici. Následně odřízl elektrické
vedení a přívodní hadici vodního ponorného
čerpadla, které pak odcizil. Ponorné čerpadlo bylo
spuštěno do 70 metrů hluboké studny. Způsobená
škoda činí částku 20.000,- Kč. Pachatel se tímto
skutkem dopustil trestného činu krádeže, za který
mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
RYCHNOV NAD NISOU - V pondělí 21. září v 16.30
hodin došlo na silnici první třídy č. 65 mezi
Rychnovem a Jabloncem nad Nisou k dopravní
nehodě tím, že ve směru od Liberce jel řidič s
vozidlem zn. Ford Tranzit, kde na rovném i
přehledném úseku silnice vlivem mikrospánku vyjel
vpravo mimo komunikaci do příkopu a narazil do
kanálové šachty. Následně se z vozidlem převrátil
přes jeho přední část na střechu a vůz začal hořet.
Požár vozidla jeho posádka uhasila. Při této
dopravní nehodě došlo k lehkým zraněním řidiče i
jeho spolujezdce. Alkohol policisté u řidiče vyloučili
na místě provedenou dechovou zkouškou, která
měla negativní výsledek. Předběžná výše způsobené
škody činí částku 95.000,- Kč. Věc nadále šetří
Skupina dopravních nehod v Jablonci nad Nisou.
KOKONÍN - V noci z 20. na 21. září neznámý
pachatel rozbil okno ve dveřích na straně řidiče u
vozidla zn. SAAB, které v té době bylo zaparkované
v ulici Šeříková v Jablonci nad Nisou - Kokoníně.
Pachatel z tohoto vozidla následně odcizil středový
panel s autorádiem a ovládáním klimatizace, z
motorového prostoru modul zapalování a ze
zavazadlového prostoru malou sadu klíčů GOLA.
Způsobená škoda činí předběžně částku 24.500,- Kč.
Pachatel se tímto skutkem dopustil trestného činu
krádeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.
JABLONEC NAD NISOU - V neděli 20. září 2009
okolo půl deváté večer havaroval osobní vůz zn.
Ford Escort v ulici Janovská v Jablonci nad Nisou.
Vůz při nehodě narazil do sloupu vedení elektrické
energie a došlo k přetržení drátů. Profesionální
hasiči vyprostili z vozu jednu zraněnou osobu
pomocí hydraulického vyprošťovacího nářadí.
Odpojili také akumulátor havarovaného vozu a
uniklé provozní kapaliny zasypali sorbentem. O
zraněnou osobu se postarali záchranáři zdravotnické
služby. Havarované vozidlo odvezla odtahová služba
a potrhané vedení elektrické energie opravili
pracovníci pohotovostní služby ČEZ.
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POČASÍ

STŘEDA 23.9.

23 °C/11 °C

NEDĚLE 27.9.

ČTVRTEK 24.9.

17 °C/10 °C

PONDĚLÍ 28.9.

PÁTEK 25.9.

17 °C/10 °C

ÚTERÝ 29.9.

SOBOTA 26.9.

16 °C/6 °C

STŘEDA 30.9.

23. září
2009

17 °C/7 °C

19 °C/8 °C

18 °C/9 °C

18 °C/9 °C

V Česku začíná čas pravého babího léta, o němž
letos předpověď říká, že bude dlouhé. Podle
meteorologických modelů to prozatím vypadá, že
teplota VODA: 14,5 °C
vydrží do konce září.
Jasno slibuje i Evropa - Stabilní slunečné počasí
očekáváme v následujících dnech v Evropě střední,
teplota VZDUCH: 17 °C
severovýchodní a východní.
Ve Francii, kde nazývají toto období svatým
Martinem - bude o víkendu převážně oblačno,
místy s přeháňkami. V Anglii je babí léto nazýváno
svatým Lukášem - bude tam oblačno až polojasno
a do Švédska přinese svatá Brigita skoro jasno až polojasno. Také na jihu kontinentu bude převážně slunečno a oproti minulým
dnům se oteplí - místy se budou odpolední teploty opět šplhat až k 28 °C. Indiánské léto v USA a Kanadě je ve znamení
polojasné až oblačné oblohy s ojedinělými přeháňkami.
Od čtvrtka se dočkáme ochlazení. Teplota od čtvrtka podklesne pod 20 °C a bude se převážně pohybovat kolem 18 °C. I v
dalších dnech teplota nevystoupí nad 20 °C. Obloha bude stále převážně polojasná.

INFO KOUPALIŠTĚ:

Taneční v Loužnici „malý sál“ – (cca 1964)
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PRANOSTIKA

26.9.
Na svatého Cypriána chladno bývá často zrána.
27.9.
Na Kosmu a Damiána studeno bývá zrána.

28.9.
Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí.
Svatý Václav Čechům přeje, neprší-li na něj,
dobře se za rok seje a ještě více ve stodole děje.
Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný
podzimek.
Svatý Václav v slunci září, sklizeň řípy se vydaří.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Na Václava českého bývá vína nového.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.
Je-li na svatého Václava bouřka, bývá dlouho teplo.
Je-li bouřka na Václava dlouho teplo zvěstovává.
Přijde Václav - kamna připrav!
Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého
Václava.
Kolik mrazů před svatým Václavem,
tolik na budoucí rok po Filipu a Jakubu býti má.
Jaké mrazy před svatým Václavem, takové před
svatodušními svátky.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
Svatý Václav praví: „Pusťte krávy do otavy!“
Svatý Václav tady - sklízí hady.
Svatý Václav zavírá zem.

29.8.
Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
Když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí
tedy se po svatém Matěji zdlouha zase navracejí.
Kolik dní před svatým Michalem jíní a mrzne, tolik
dní po Filipu a Jakubu budou jíní a mrazíky.
Je-li noc před svatým Michalem jasná, bude velká
zima, prší-li, bude levná zima.
Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc;
je-li mlhavá a vlhká, nebudou chladna velká.
Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po
čtyři neděle.
Jasný den na Michala - urodí se obilí a dobrý
masopust.
Na svatého Michal když severní a západní vítr věje,
tuhá zima k nám pak spěje.
Fučí-li na svatého Michala vítr od východu nebo
severu, bude tuhá zima.
Michal, v den-li jeho pršívá, teplo před vánoci
věštívá.
Mokro o Michalu, studeno o štědrém dnu.
Hřímání okolo Michala znamená veliké větry.
Hřmí-li na svatého Michala, bude mnoho žita, ale
málo ovoce a silné větry.
Hřmí-li na svatého Michala, bude hojnost vína, ale
ovoci ublíží a budou hrubí větrové.
Pryč nejsou před Michalem ptáci, po něm tuhá zima
neburácí.
Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá
zima neburácí.
Žalud-li do
Michala
dozrává,
krutá zima
brzo
nastává.
Padají-li
před svatým
Michalem
žaludy, bude
tuhá zima.
Svatý Michal
všecko z polí
spíchal.
30.9.
O svatém
Jeronýmu
připravuj se
už na zimu.
Na svatého
Jeronýma
stěhuje se k
nám už
zima.

Pohled na Loužnici
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KALENDÁRIUM

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




23. 9. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY



24. 9. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

23. 9. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Jarmila Zerzubová
Václav Hnídek
Petr Krupka

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
• 23.9. 1938 – Romy Schneider, německá herečka († 29.
května 1982)
•
24.9. 1583 – Albrecht z Valdštejna, český šlechtic († 25.
února 1634)
• 25.9. 1906 – Jaroslav Ježek, český hudební skladatel († 1.
ledna 1942)
• 26.9. 1329 – Anna Falcká, česká královna († 2. února
1353)
• 27.9. 1900 – otevřeno Muzeum hlavního města Prahy
• 27.9. 1271 – Václav II., český a polský král († 21. června
1305)
• 28.9. 935 – Ve Staré Boleslavi byl zavražděn kníže Václav
svým bratrem Boleslavem I.

Významné dny v tomto týdnu:




 24. 9. - Mezinárodní den neslyšících
 26. 9. - Evropský den jazyků
27. 9. - Mezinárodní den modliteb za pronásledované křesťany, Světový den cestovního ruchu
28. 9. - DEN ČESKÉ STÁTNOSTI - státní svátek ČR
30. 9. - Mezinárodní den překladatelů

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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SVATÝ VÁCLAV
V dětství byl Václav, syn Drahomíry, vychováván na
Tetíně svou
babičkou Ludmilou,
která ho nechala
vyučovat
slovanským knězem
Pavlem. Poté, co se
jeho otec Vratislav
stal pražským
knížetem, byl Václav
poslán do Budče,
kde se učil latině. Po
Vratislavově smrti v
únoru 921 začala
krátká poručenská
vláda Ludmily. Ta
však byla již v září
toho roku
zavražděna a poručnictví za nezletilého Václava
přejala Drahomíra. Václav se ujal vlády patrně roku
922. Zapudil svou matku, po čase ji však přijal zpět.
V roce 924 nechal převézt Ludmiliny ostatky z
Tetína na Pražský hrad, kde je slavnostně pohřbil.
Václavova vláda byla od počátku charakteristická
podporou křesťanské církve. V roce 929 byl Václav
nucen poddat se římskému králi Jindřichu I.
Ptáčníkovi, který s vojskem přitáhl až k Praze.
Nedlouho poté založil Václav na Pražském hradě
kostel sv. Víta. Všechny pozdější literární prameny
líčí Václavův a Boleslavův konflikt jako velmi osobní.
Vyvrcholil pozváním Václava na svěcení kostela do
Boleslavi, kde byl kníže ráno dne 28.9.935 (ve starší
literatuře bývá uváděno datum 929, které
nalezneme i u Kristiána) zavražděn. Boleslav se svou
družinou obsadil Pražský hrad a stal se knížetem.
Záhy dal převézt Václavovo tělo do nového chrámu
sv. Víta na Pražském hradě, kde jsou jeho ostatky
uloženy ve Svatovítské kapli dodnes.
Velice důležitou roli sehrála postava knížete Václava
jako národního patrona a světce, za něhož byl
považován již ve druhé polovině 10. století.

Svatováclavská úcta představovala jednu ze
základních součástí přemyslovského a zejména
lucemburského pojetí královské moci. Silná byla
václavská tradice i v době husitské. Vlivem
reformace v 16. století slábla, ale v baroku byla zase
oživena. Václav byl pravděpodobně ženat, jméno
manželky však není známo.
Svátek svatého Václava
Svátek svatého Václava byl mezi lidmi natolik
oblíben, že jej slavila doslova celá země. V tento
slavný den se konávaly slavnostní mše, poutě,
svatováclavské posvícení a lidové veselice. Počet
věřících, putujících do Prahy k hrobu svatého
Václava, se každým rokem se zvyšoval.
Tento den byl i
zlomovým
dnem v
hospodářství.
Toho dne se
pasáci vraceli
se stádem ze
salaší zpět do
nížin.
V neděli před
nebo po svátku
svatého
Václava se
scházeli na
návsi čeledíni a děvečky a volili chudého krále,
královnu a královské služebníky. Zvoleného krále
vyzdobili korunou z pozlaceného papíru s
pestrobarevnými stužkami. Nato vytvořili „královský“
průvod, který pak procházel celou vsí a prosil po
staveních o dárek.
Hospodyně pak většinou podarovala průvod
několika vejci, chlebem nebo kouskem pečínky.
Všichni účastníci průvodu hezky poděkovali, popřáli
mnoho štěstí a pokračovali k jinému stavení. Večer
se všichni sešli v místním hostinci, kde se z výslužky
konala hostina.
Po svátku svatého Václava nastával čas, kdy se
platila poddanská daň z půdy majiteli panství. Tato
daň bývala vyměřena v naturáliích jako například:
vejce, obilí, mák nebo drůbež.

26.9. - 27.9.2009
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ V ROVENSKU
POD TROSKAMI.
tradiční svatováclavská pouť, mše a koncert v
kostele sv. Václava v Rovensku p. Tr., poutní
atrakce
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN
ŠVESTKOVÝ LIKÉR

1,5 kg odpeckovaných švestek, 600 ml vody, 750 g krystalového cukru, 1,5 l konzumního lihu, 200
ml brandy a 100 ml rumu. Plně zralé, šťavnaté, aromatické, omyté švestky rozmačkáme, ve sklenici
zalijeme lihem, rumem, brandy a 300 ml vody. Promícháme a necháme 2-3 týdny vyluhovat. Poté směs
prolisujeme a získaný roztok smísíme se studeným sirupem, svařeným předem ze 750 g cukru a 300 ml
vody. Promícháme, sklenici uzavřeme a necháme několik dní ustát. Teprve potom likér opatrně slejeme
či raději přefiltrujeme, lahvujeme a ukládáme do chladnějšího prostředí rozležet.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

ŠVESTKY
Tmavomodré oválné plody švestky domácí jsou
byly dříve v jakékoli formě cennou potravinou
bohatou
po celý rok, protože se dají konzervovat hned
zásobárnou
několika způsoby. V období jara a zimy, s
látek a po
nedostatkem čerstvé zeleniny a ovoce tak
mnoho
sloužily jako zásobárna nedostatkových a
generací
zdraví prospěšných látek a v neposlední řadě i
velice
zdroj energie.
ceněným
Švestky jsou spolehlivé projímadlo - Jistě
ovocem. Když
znáte ten starý trik, když ne a ne uspět tam,
se řekne
kam i král chodí sám.. Několik sušených
švestka,
švestek, lehce povařených ve vodě, nebo
většinou se
misku švestkového kompotu, několik lžic
nám vybaví
hutných povidel a netřeba navštívit lékaře.
slivovice, i ta může mít při umírněné
Švestky jsou přírodním projímadlem z
konzumaci příznivý vliv na naše zdraví, avšak
nejspolehlivějších, vhodným i pro děti,
nesrovnatelné s konzumací samotných plodů.
podobně jako fíky.
Švestky obsahují mnoho vitaminů a minerálů
Důležitým poznávacím znamením kvality plodů
Švestky nejsou příliš bohaté na vitamin C, zato
je stříbřité ojínění - u takové světsky si
v nich nacházíme zdroj vitaminů skupiny B,
můžeme být jisti, že je poměrně čerstvá. Plody
někdy jsou dokonce přirovnávány k "tabletě Bby neměly být ani příliš tvrdé, ty nejměkčí z
komplexu". Uveďme si pro příklad vitamin B12
nich se pak nejvíce hodí na zavařeniny a
- kabalamin, důležitý vitamin pro krvetvorbu,
povidla.
jeho konzumace je prevencí nebezpečné
Je libo švestky sušené, naložené, nebo snad
anémie. Dále např. biotin - vitamin H, který je
pravá švestková povidla? Tradice konzervování
nezbytný pro látkovou přeměnu v těle a pečuje
švestek je u nás jistě dlouhá, toto ovoce se
o zdraví a krásu naší pokožky, vlasů a nehtů.
díky vysokému obsahu cukru a pektinu dá
Dalším důležitým vitaminem, zastoupeným ve
zpracovat tak, že nám vydrží po mnoho
švestkách, je vitamin E, silný antioxidant,
měsíců, kvalitní povidla někdy i mnoho let.
chránící buňky lidského těla před poškozením.
Naše babičky každý rok sušily švestky na
Je prevencí některých druhů rakoviny a
následující zimu. Dobře věděly, že přijde jejich
kardiovaskulárních chorob, jako je infarkt,
čas. Jedly se samotné, ale také se z nich
mrtvice a pod., pomáhá také udržovat zdravou
připravovaly pokrmy, jako ovocné knedlíky,
hladinu cholesterolu v krvi. Švestky jsou ale
koláče, omáčky na divočinu nebo pro úpravu
především bohatou zásobárnou minerálů,
vánočního kapra. Stejně tak, švestková povidla
obsahují draslík (srdce, nervy, svaly),
nechyběla v žádné domácnosti, ingredience
fosfor (látková přeměna, zuby, kosti),
přímo nezbytná pro pravé české buchty a
železo (krvetvorba, okysličování buněk),
koláče. Dnes můžeme švestky mrazit pro
hořčík (mozek, svaly, metabolismus),
pozdější použití, stále populární jsou i
vápník (kosti, zuby, nervy) a menší
kompoty. Osobně z nich vařím výborný jam, do
množství síry a zinku.
kterého přidávám na plátky nakrájené mandle..
Všechny jmenované látky jsou nepostradatelné
vřele doporučuji všem mlsným jazýčkům..
pro zdravé pochody v lidském těle. Švestky
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

Tento týden vaříme se švestkami:

ŠVESTKOVÉ ČATNÍ
200 g švestek,500g jablek, 4 stroužky česneku, 1 lžíce mletého zázvoru, 1 lžíce hořčičného
semínka, 2 lžičky chilli nebo pálivé papriky, 2 balení želírovacího cukru (cca 1g), 1 dl octa, sůl
Utřeme česnek a v hmoždíři roztlučeme hořčičné semínko. Vypeckujeme švestky a oloupeme a zbavíme jádřince
jablka. Pak vložíme všechny přísady do nádoby a za stálého míchání vaříme. Případně podléváme. Když jsou
švestky měkké a zbytečná voda pryč, plníme do sklenic. Báječná příloha k masu.
KUŘE NA BADYÁNU A ŠVESTKAMI
4 ks kuřecích prsíček (po 150 g), 600 g brambor, 200 g čerstvých vypeckovaných švestek, 200
ml červeného vína, 4 hvězdičky badyánu, 1 lžička bramborového škrobu, olej, sůl, jarní cibulka
Brambory pokrájejte na silnější plátky, rozložte na plech vyložený pečícím papírem (mohou se
částečně překrývat) a pečte při teplotě 200 stupňů Celsia asi 20 minut. Kuřecí řízky osolte a opečte na
troše oleje nebo ogrilujte z obou stran dozlatova. Švestky pokrájejte na čtvrtky, zalijte vínem, přidejte badyán a
poduste asi 3 minuty. Badyán vyndejte a vmíchejte škrob, aby tekutina mírně zhoustla. Kuřecí řízky a švestky
rozložte na talíře. Podávejte s plátky pečených brambor, ozdobte jarní cibulkou. Tip: Vínové švestky zkuste na
talíři posypat trochou strouhaného perníku.
"BRAMBORÁK" SE ŠVESTKAMI
6 větších syrových brambor, mléko, 2 vejce, 1 lžíce cukru, 5 lžic hladké mouky, špetka soli,
čerstvé nebo sušené švestky. Brambory nastrouháme (4 najemno, 2 nahrubo), přidáme vejce,
cukr, mouku, sůl, podle potřeby mléko a uděláme těsto jako na bramborák. Těsto rozetřeme na
hodně vymaštěný pekáč, poklademe švestkami a pečeme asi 15 minut při 220 °C dozlatova. Nakrájíme na větší
kusy a můžeme posypat moučkovým cukrem.
PLNĚNÁ PANENKA ŠVESTKAMI ZABALENÁ VE SLANINĚ
Panenská svíčková, Sušené švestky, Anglická slanina, Slivovice, Červené víno, Zvěřinové koření,
Sůl, Motouz na svázání
Do panenky si uděláme kapsu vložíme překrájené švestky namočené ve slivovici. Osolíme a
okořeníme zvěřinovým kořením a dáme marinovat do vína. Necháme alespoň den odležet pak
panenku zabalíme do angl.slaniny a zavážeme motouzem jako roládu a smažíme pomalu na pánvičce pod
pokličkou a obracíme hotovou panenku zbavíme motouzu(provázku)a krájíme na 2 cm silné plátky a můžeme
doplnit švestkovou omáčkou a ta se dělá z sušených švestek,červeného vína,brusinek,šlehačky,skořice,švestková
povidla,a necháme zredukovat a lijeme přes maso a okolo masa podáváme s přílohou.
SALÁT ZE SUŠENÝCH ŠVESTEK
500 g sušených švestek, 500 ml červeného vína, 100 g cukru, 3 kousky skořice, 3
hřebíčky, 500 g hroznů, 40 ml grappy, 80 g sekaných ořechů
Švestky namočíme s cukrem, skořicí a hřebíčky na 12 hod. do červeného vína, hrozny na
6 hodin do lihoviny grappa. Švestky necháme ve víně přejít varem a necháme vychladnout. Poté
je vyjmeme a smícháme s hrozny. Přelijeme 5 lžícemi švestkové šťávy a posypeme ořechy. Podáváme k
sladkým palačinkám.
ROZPEKY SE ŠVESTKAMI
125 ml mléka, 40g cukru, 50g másla, 1 žloutek, špetka soli, 250g polohrubé mouky, 1 lžička
sušeného nebo 1/4 čerstvého droždí, švestky, mletý mák a cukr na posypání, máslo na
pokapání.
Těsto rozválíme na 1cm vysoký plát a rádýlkem nakrájíme na čtverečky. Do středu každého čtverečku dáme
vypeckovanou švestku a vydatně ji posypeme mletým mákem smíchaným s cukrem a mírně pokapeme máslem.
Okraje spojíme, jako když vytváříme šátečky. Potřeme máslem, necháme vykynout. Asi v polovině kynutí znovu
potřeme rozpuštěným máslem. Pečeme v předehřáté troubě.
ŠVESTKOVÉ NEBE V HUBĚ
500 g polohrubé mouky,3 žloutky, 250 g másla,230 g cukru, sníh 3 bílky,150 g cukru,
jablíčka,švestky
Přísady na těsto smícháme (je konzistence něco jako na hraběnčiny řezy) a dáme plát na
plech. Poklademe ovocem a dáme zapéct. Když začne těsto růžovět dáme z trouby ven a na
částečně vychladlý koláč dáme sníh. Dopečeme sníh musí jemně zhnědnout. Když čekám návštěvu zdobím
sněhem koláč do mřížek zdobičkou, jinak ho jen natřu, aby tam byly vlnky-mraky.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 59. 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: 23.
„Stará pazdrna “
„ Starý kravín“

později

„Brusírna na Rovince“

nebo

Jedná se o číslo popisné, které měla stará Pazdrna Jana Soldáta, ale ta
v roce 1843 zanikla a toto číslo dostala brusírna pana Malého na Rovince,
z ní později v dobách komunismu udělali komunisté kravín. Ten zanikl a na
jeho místě byl postaven dům
manželů Nadi a Antonína
Korousových.
ROK

MAJITELÉ

1736

Jan Wondra

1807

Jan Soldát

1807

Johan Kopal

1839

Jan Soldát

1843

Dům zanikl

1844

Vystavěn nový dům
Františkem Kopalem
Josef Linka

1910

Rodina Malých
11. 5.
1983
1985

Zakoupeno manželi
Korousovými
Začala stavba domu

1994

Přistěhování do Loužnice

2009

Naďa a Antonín
Korousovi

Baličky skleněných
kroužků – banglí,
Loužnické firmy
Josef linka 1910
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Mladá žena má vážné podezření, že jí muž lže.
Rozhodne se dohnat ho k žárlivosti: "Co bys řekl,
kdybych ti teď oznámila, že jsem spala s tvým
nejlepším přítelem?" On se jen shovívavě usměje:
"Myslel bych si, že jsi lesbička."
Vrátí se žena od lékaře a říká mužovi: "Tak si
představ, že mi doktor předepsal na mou nemoc
změnu vzduchu. Co ty na to?" "Tak to máš štěstí,
právě hlásili, že se obrátil vítr."

Manželé se ukládají ke spánku. Ona: Miláčku, můžu
zhasnout? On: Můžeš miláčku, ale to světlo nech
svítit.
Říká jedna žena druhé: "Můj muž zemřel tři dny po
svatbě." "To tedy dlouho netrpěl."
"Václave, támhle jde tvoje žena s nějakým pánem a
chovají se k sobě náramně důvěrně. Znáš ho?"
"Jenom od vidění." "Jak od vidění?" "No vždycky ho
takhle vídám chodit s mojí ženou."
Baví se dvě sousedky: "Tak si myslím, paní
Procházková, že jsem se omrzela svému muži."
"Proč myslíte?"
"No, tři roky se už neukázal doma."
Na babičku přijdou dny, a tak říká dědovi, aby si
udělal dobře. Tak děda zajde k ledničce, otevře ji,
vezme pivo a vypije ho. Babičce to nedá a tak mu
znovu říká, aby si udělal dobře, děda zase jde k
ledničce a zase vypije pivo.
Babička už to nevydrží, svlékne se, klekne na
všechny čtyři a řekne: "Dědo, udělej si dobře." Děda
jí sedne na hřbet, plácne ji přes zadek a volá: "K
ledničce!"

Jde mravenec na procházku a potká druhého
mravence a ten se ho ptá, jestli muže jít s ním. Jdou
dva mravenci na procházku a potkají třetího
mravence a tem se jich ptá, jestli muže jít s nima.
Tři mravenci potkají dalšího mravence a rozhovor se
opakuje. Jde 10 mravenců, 100 mravenců, 1 000
mravenců, 10 000 mravenců, 1 000 000 000
mravenců, 1 000 000 000 mravenců potká dalšího
mravence a ten se jich ptá, jestli muže jít s nima na
procházku a jeden z mravenců odpoví:"Ne už nás je
hodně."
"Právě jsem se vrátila ze salónu krásy!" "A co? Měli
zavřeno?"
"Už jsi slyšel, že se od Karla odstěhovala manželka?"
"Jo? A jak to snáší?" "No, teď už je v pohodě, ale ze
začátku měl strach, že se vrátí."
VÍŠ JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TOALETNÍM PAPÍREM A
CILHULÁRKOU????? žádný....stačí chvilka
nepozornosti a máš ruku v prdeli!!!!!!!
Přišla paní k lékaři celá modrá, zelená, zbitá.
Co se Vám stalo, paní? Když se muž vrátí napitý z
hospody, pokaždé mně takhle zmlátí. Co mám
dělat? Udělejte si heřmánkový čaj, a když se vrátí
muž z hospody, tak ho kloktejte. Po týdnu se
ukažte, jak to zabralo. Po týdnu přijde paní k lékaři,
žádné stopy po pranici: Zabralo to. Nezmlátil mne.
Lékař praví: Věděl jsem to. Stačilo jen mlčet.
Potkají se dva známí. "Ahoj, kam jdeš s tím velkým
kufrem?" "Ale to víš, manželka mne vyhodila z
domu." "To udělat mně, tak já bych ji snad zabil!"
"A co myslíš, že nesu v tom kufru!"

˝Dobrý den pane doktore, já budu asi potřebovat
brejle!?˝ ˝To budete, matko, tady jste v bufetu.˝

"Včera jsme se s manželkou strašně pohádali, ale
nakonec přilezla po kolenou." "A co říkala?"
"Vylez zpod toho gauče, ty srabe!!!"

"Pane doktore, jak dopadla moje operace?" "Já
nevím, já jsem svatý Petr."

"Drahý, prosím tě, proč stojíš vždycky u okna, když
zpívám?" "Aby si lidi nemysleli, že tě mlátím!"

MOUDRÁ VĚTA

BACCHUS ET ARGENTUM MUTANT MORES SAPIENTUM
Víno a peníze, mění i mravy mudrce.
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kniha o životě v Loužnici
v letech 1896 - 1979

ŽIVOT SE SKLEM
Miloslav Linka

V prodeji v Hospůdce Na Záduší
1 kus: 150,- Kč

Nebo v Železném Brodě v Muzeu, či pokud nemáte možnost se dostat do Loužnice, ráda knihu zašlu
poštou na dobírku.
Jana
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A E R O B I C
Přijďte si s námi zacvičit !
Zveme všechny příznivce pohybu na cvičení
aerobicu. Zahajujeme v neděli 20.09.2009 v 18.00
hodin. Cvičení bude probíhat každou neděli od
18.00 hodin na malém sále sokolovny Loužnice.
S sebou si vemte karimatku, obuv na přezutí a
pití.
Předcvičuje sl. Martina Försterová.
Cena: 30 Kč/1 cvičební hodina

Těšíme se na Vás !
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