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Z DOMOVA

JMÉNA HLOUPÝCH….
Proč někdo bezdůvodně ničí cizí majetek, tím, že si
na něj nasprejuje svoji značku – jméno. To opravdu
nikdy nepochopím….
Nemám nic proti umění, ale je i spousta jiných
možností se umělecky vyjádřit a to i tak, aniž by byl
zničen veřejný či soukromý majetek.
Proč se neinspirují dávnými malíři a nenapodobují
umělecké fresky, klikyháky…. To umí každej… a je i
spousta jiných ploch, které jsou šedé, smutné a
neudržované, ale sloup na zahrádce hospody –
sokolovny a dětská skluzavka? To je ubohost.
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Svoz tříděného odpadu připadá na středu 4.
11. 2009. Nedávejte proto pytle na svozová
místa dříve než je daný termín.
POZOR
NEPŮJDE ELEKTRICKÝ PROUD - Ve
dnech 10.11.2009, 13.11.2009 a
24.11.2009 nepůjde v naší obci od 7.00
hodin do 15.00 hodin elektrický proud.
Proud nepůjde také v Radčicích, Bratříkově,
Haratině a Štebrově. Plakát o přerušení dodávky
najdete na sloupech v naší obci nebo vyfocený na :
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/oznameni_o_prer
useni_el.proudu/

SVÁTEK DUŠIČEK – PAMÁTKA ZESNULÝCH Památka se slaví od 10. století, v zemích s
křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či
období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na
něm svíčku či položit živé květiny, což má
symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat
přesvědčení, že život hrobem nekončí. Památka
věrných zemřelých se slaví den po slavnosti Všech
svatých 1. listopadu. V České republice je
vzpomínka na všechny naše zemřelé vedle Vánoc
největším společně prožívaným dnem, který věřící i
nevěřící spolu „slaví“ I na našem Loužnickém
hřbitově, se rozsvítily svíčky na všech hrobech a je
zde záplava květin. Pokud chcete vidět Váš hrob a
celý hřbitov, podívejte na:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/DUSICKY_V_LOU
ZNICI_2.11.2009/
OPRAVA VODY – ve čtvrtek 29. 10. 2009,
proběhla v Hospůdce Na Záduší,
oprava vodních trubek a boileru
v kuchyni. Nyní voda teče, tak
jak má, protože boiler i trubky
nejsou plné rzi. Díky OÚ
Loužnice a panu Grábovi
z Jílového, který se svým otcem
provedl skvělou práci.
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ZAČÍNÁ KROUHÁNÍ A
NAKLÁDÁNÍ VYSOCKÉHO
ZELÍ –

Již po staletí si Loužničtí
obyvatelé přiváželi začátkem
listopadu z Vysocka speciální
vysocké zelí, v domech se
krouhalo a nakládalo, aby
bylo dost zásoby vitamínů na
celou dlouhou
zimu. Pojem

vysocké zelí je
potenciální
dobrou obchodní
značkou. Vysoké
nad Jizerou by se
mohlo přidat do
společnosti
Znojma, Plzně,
Lomnice nad
Popelkou, Champagne, Cognacu a jiných míst
původu okurek, piva, sucharů, sektu, vinného
destilátu a dalších žádaných dobrůtek. Vysocké zelí
je pro někoho neznámá plodina, pro jiného denní
chleba. Pro jednoho pár hlaviček na zahrádce, pro
druhého mnohametráková sklizeň. A konečně pro
zákazníky láhev nenapodobitelného kyselého
červeného zelí, pro horské rolníky dvakrát do roka
pěkná dřina.
K podzimnímu pohledu na Sklenařice, Paseky nad
Jizerou, Horní Tříč a Roprachtice patří proužky
políček se zelím, kterému tam říkají hlavatka. Jejich
fialová až modrá barva je mezi zelení luk a hnědí
okolních polí nepřehlédnutelná. O pěstování zelí jako
jedné ze zdejších základních potravin existují
doklady ze 17. století. Bylo tu pěstováno dříve než
brambory. A čím je zvláštní, jedinečné? Na poli
nejsou vlastnosti odlišné od obyčejného červeného
zelí tak patrné. Ale po odstranění krycích listů
vynikne špičatý tvar hlávky. Vysocké zelí má být
jemnější, křehčí, ale hlávka přitom musí být tvrdá,
kompaktní, bez velkých vzduchových mezer mezi
listy. A hlavně špičatá.
Letos se zelí povedlo, bude skvělé!!!!
Již se těšíme na „ZELIÁDU“

OPRAVENÁ STUDÁNKA – Na našem obecním
hřbitově, je opravená studánka a nyní je plná vody.
Doufejme, že konve a vůbec celé okolí, nějací
pobudové a vandalové nezničí.

Co se šušká:

POSLEDNÍ LEČ BUDE!!!!
V pátek 30. 10. 2009 se stal panu Tomáši Bernatovi úraz, který ho momentálně
upoutal na lůžko. Nicméně doufejme, že mu již brzo bude lépe. Bohužel nebude
moci doorganizovat Poslední Leč v Loužnici, ještě, že má vše z minulých let báječně
připravené a má naštěstí skvělé zástupce: manželku Janu, bratra Michala a
kamarády myslivce, Ti si celou organizaci vezmou na starost a dovedou vše do
zdárného konce a doufejme, že Leč bude skvělá tak, jako v minulých letech a všichni se budou báječně bavit a
Tomáš se uzdraví a užije si organizování dalšího ročníku.
Pokud máte domluvené lístky anebo ještě lístky nemáte, přijďte v pátek 6. 11. 2009 kolem 19 hodiny do
Loužnice do Hospůdky Na Záduší, kde bude paní Jana Bernatová zastupovat svého manžela.
Tomášovi držíme pěsti, aby uzdravování nebylo moc dlouhé a brzo byl fit.
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PODZIMNÍ AKCE V LOUŽNICI

CVIČENÍ PRO MAMINKY A DĚTI
AHOJ MAMINKY! CHCETE SI S DĚTMI ZACVIČIT?
Pokud ano, těšíme se na Vás každý pátek v 16 hodin. Cvičit budeme v sokolovně v Loužnici.
Vezměte si karimatku a boty na přezutí.
Mladší školní děti si mohou přijít zacvičit každý pátek od 17 hodin.
Vezměte si obuv na přezutí (se světlou podrážkou).
Míša a Eva

AEROBIK
PŘIJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT!
Zveme všechny příznivce pohybu na cvičení aerobiku. 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!

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.
Nebo se podívejte na fotky: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICKY_SEDLAK_2009/
Již nyní je nástěnka s výpěstky vystavena,
na chodbě v Hospůdce na záduší a můžete zde hlasovat, pro nejlepší výpěstek.

Dne 14. 11. 2009
se
v naší sokolovně v Loužnici,
koná již tradiční

„POSLEDNÍ LEČ“
V případě dotazů ohledně lístků na Leč se obracejte na paní Janu
Bernatovou: jana.bernatova@vebe-truhlarstvi.cz,

nebo v pátek 6. 11. 2009 od 19 hodin v Hospůdce Na
Záduší
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A ZIMA UŽ JE ZASE TADY pozor!! Bude foukat - V úterý ráno, jsme
se probudili do další sněhové nadílky, naštěstí nebyla tak velká jako
v říjnu. A co nám slibují meteorologové? Ve středu bude zataženo až
oblačno, déšť nebo přeháňky, v horských oblastech srážky smíšené nebo
sněhové. Noční teploty klesnou k 3 až -1 °C. Denní teploty vyrostou na 4
až 8 °C. Také druhá polovina pracovního týdne bude ve znamení velké
oblačnosti, místy s deštěm nebo přeháňkami, na horách se bude jednat
o srážky smíšené nebo sněhové. Ranní teploty se budou pohybovat v
intervalu 4 až -1 °C, denní teploty vystoupí na 4 až 9 °C.
Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před blížící se vichřicí. "Během středy očekáváme na severu a
severovýchodě republiky v polohách nad 700 metrů přechodné zesilování jihovýchodního větru," stojí ve zprávě.
Na pozoru by se měli mít především obyvatelé Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Olomouckého a
Moravskoslezského kraje. Silný vítr meteorologové očekávají od zítřejšího rána až do pozdních odpoledních hodin.
Nejvyšší rychlosti by měl dosahovat kolem poledne, na severu Moravy se může vyskytnout dokonce orkán.

STOLNÍ TENIS – LOUŽNICE
AUTOBRZDY - LOUŽNICE B 6:12
Souboj prvních týmů tabulky OPIII.třídy mezi
Autobrzdama a Loužnicí se odehrál na stolech na
Proseči. Domácí v sestavě Kouba,Bráza, Syrovátko
a Nezkusil, byli silný protivník. Čtyřhry dopadly
0:2, když nejdříve lehce vyhrála dvojice Blažků
nad Syrovátkem s Nezkusilem 3:0 a v pěti setech
Jehlička-Pavlata porazili Koubu s Brázou. První
zápasy ve dvouhrách svedli mezi sebou Pavlata s
Brazou 3:1, Kouba s Jehličkou také 3:1 a když
Syrovátko zdolal 3:2 na sety Blažka P. a domácího
Nezkusila porazil Blažek T. také v pěti setech byl
stav 4:2 pro Loužnici.
A když další sérií dvouher se daří hostům
suverénně je všechny vyhrát, zejména Jehlička
nad Brázou je prakticky o výsledku rozhodnuto
hosté vedou 9:4. Nejhezčí zápas se odehrál
nakonec v souboji Kouby s Pavlatou. Náš hráč
vybojoval vítězství 3:2 na sety a tím celkové pro
tým 12:6. Vynikající výsledek a B mužstvo vede
III. třídu.
Body: Pavlata 4,5 Jehlička 3,5 Blažek T.
2,5 Blažek P. 1,5

LOUŽNICE A - ŽELEZNÝ BROD C 14:4
Hosté sice přijeli v pátém kole okresního přeboru
I. třídy ve slabší sestavě, ale rozhodně nechtěli tak
jasně prohrát. Hned čtyřhry se nám povedly a obě
jsme vyhráli jasným způsobem. Dvouhry začaly
výhrou Abrahama nad Vrabcem 3:0 a kapitána
mužstva Slavíka M. se Šonským, zato jeho brácha
Jarda sice vedl nad Benešem D. 2:0, přesto to
hostující hráč dokázal otočit ve svůj prospěch. To
byl, ale také na dlouhou dobu jediný úspěch
hostujících hráčů. Protože postupně Slavíkové
porazili Vrabce i Beneše a Paldus si poradil se
Šonským byl stav již 8:1. Druhý bodík Železného
Brodu získal Krauter výhrou 3:1 nad Abrahámem,
ale zápasy Palduse s Benešem a Abrahama se
Šonským které naši hráči vyhráli v pěti setech 3:2
rozhodli definitivně o našem vítězství v tomto
střetnutí. A na závěr byl viděn neuvěřitelný zápas
Mirka Slavíka s hostujícím Krauterem, tento mladík
neměl co ztratit a tak předvedl proti naší jedničce
neskutečný výkon. Vedl 2:0 na sety a ve třetím byl
dva míčky od největší senzace. Ale zkušenost a
především bojovnost do posledního míčku našeho
kapitána slavily úspěch a překvapení se nakonec
nekonalo.
Body: Slavík M. 4,5 Paldus 4,5
Abrahám 2,5 Slavík J. 2,5

Komentátor stolního tenisu Loužnice – M. Slavík
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ZÁSADĚ - Ve čtvrtek dopoledne se žáci 1.,2.,5.,6.a 7.třídy sešli při
společném projektu, který nazvali Dýňový den. Vzorně spolupracovali v
pětičlenných skupinkách a výsledkem jejich usilovné práce a fantazie byly
překrásné výrobky. Opravdu stojí za shlédnutí. Děkujeme všem rodičům, kteří
vypěstovali a poskytli tak nádherné materiály!
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ZAHRADA
VÍTE, JAK TŘÍDIT ODPAD?

Pro třídění platí poměrně
jasná pravidla, podle
kterých v drtivé většině
případů nezaváháme.
Problém s přesným určením
co kam vyhodit máme
hlavně v případech, kdy je
výrobek složen z více materiálů.
Do další kategorie pak patří materiály, o kterých by
nás v životě nenapadlo zapochybovat. A přesto jen
málokdo ví, že mastný nebo mokrý papír může zničit
celou várku vytříděného odpadu, že obaly od vajíček
se už pro recyklaci nehodí (mají to už za sebou)
nebo že kovové sponky se z kancelářského papíru
nemusí odstraňovat.






obaly na vajíčka - Nepatří. Vyrábějí se už
z víckrát recyklovaného materiálu, takže už
se znovu nezpracovávají. Stejně jako
ruličky od toaletního papíru. Papír lze
recyklovat maximálně 7x, potom už je
papírové vlákno krátké a nelze z něj papír
vyrobit.
odstranit papírové etikety - PET lahve
můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i
víčkem. Obojí bude při dalším zpracování
odstraněno. Nezapomeňte však petku
předem sešlápnout. Celé lahve jsou
objemné a prodražují tím přepravu,
komplikují manipulaci a recyklace je pak
nákladnější. Skleněnou lahev vhoďte do
kontejneru na sklo s etiketou, ale bez
uzávěru. S tím naložte podle toho, z jakého
je materiálu – plastový patří do kontejneru
na plast, korkový do směsného odpadu,
kovové uzávěry můžete dát do kovového
odpadu, pokud jich máte víc, jinak do
směsného odpadu.
vymývat lahve od mléka a kelímky od
jogurtů - Ne, drobné znečištění nevadí. V
obalech by však neměly zůstat zbytky
potravin. Pokud obaly skladujete déle,





















budete je stejně muset lehce vypláchnout,
aby nepáchly.
vymývat obaly od kosmetiky - Stačí,
když zbytky kosmetických přípravků, jako
jsou mýdla, sprchové gely nebo šampony,
vylijete. Obaly budou dočištěny při dalším
zpracování.
mokrý papír - Nejen mokrý, ale i mastný
papír může již vytříděný papír znehodnotit,
takže už se nedá zpracovávat.
Dětské pleny - Ani do jednoho. Stejně
jako papírové kapesníky nebo dámské
hygienické potřeby patří do černého nebo
šedého kontejneru na směsný odpad.
fritovací olej- Použitý fritovací olej z
domácnosti patří do sběrného dvora.
Můžete ho doma uchovávat v kanystru a až
ve větším množství odevzdat.
prostředky na hubení hmyzu - U těchto
přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu.
Ve většině případů patří do nebezpečného
odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr
nebo do mobilní sběrny nebezpečného
odpadu.
Molitan - V menším množství jej můžete
vhodit do směsného odpadu, ve větším
množství patří do sběrného dvora.
zbytky z vařených jídel - Ano, ale
nepatří tam například zbytky z masa a kostí
nebo tekuté a silně mastné potraviny. To je
totiž bioodpad, který může mít hygienická
rizika.
hliníková víčka od jogurtů a
plechovky - Nápojové plechovky a
hliníková víčka odhazujte, pokud existuje
ve vaší obci oddělený sběr, do sběrných
nádob k tomu určených. Větší množství
můžete odnést do sběrného dvora nebo
výkupny surovin.
víčka od zavařovacích sklenic - Klasická
víčka, která jsou zpravidla potažena
nějakou gumou, nelze vytřídit nikam a patří
do směsného odpadu. Pod gumou je
většinou hliník nebo jiný kov, ten třídit lze.
Gumu však také nelze nikam vytřídit.
Pokud jsou víčka pouze kovová, lze je dát
do kovů, které odebírá téměř každý sběrný
dvůr. Hliník lze separovat zvlášť od dalších
kovů a druhotně zpracovat.
vyjetý olej, barva - Obaly s technickými
oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými
látkami odevzdejte na místa určená ke
sběru nebezpečných látek, většinou do
sběrného dvora. Oleje se sbírají také na
benzinových pumpách. Ve většině případů
je to uvedeno na etiketě výrobku.
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ZE SVĚTA

http://jablonecky.denik.cz/
NOVÁ IN-LINE DRÁHA V JABLONCI
zhruba 405 tisíc lidí.„Největší pokles je na Sychrově
V sobotu
11,1 procenta. Již v prvním čtvrtletí nám ubyli
dopoledne byl i
turisté ze zemí bývalého Sovětského svazu a USA,“
v poněkud
uvedl ředitel libereckého ústavu a sychrovský
extrémních
kastelán Miloš Kadlec. Sychrov zaznamenal také
podmínkách
skoro o čtvrtinu menší tržby za suvenýry, za které
otevřen nový
právě Rusové dříve ochotně utráceli.
volnočasový
areál v lokalitě
IFO MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZÁSADĚ:
ulice F. L.
DIVADLO:
Čelakovského
Vážení rodiče,v pátek 6.
v Jablonci nad Nisou. Trojice, která stříhala pásku –
11. 2009 pojede celá MŠ
starosta Petr Tulpa, místostarosta Lukáš Pleticha,
do divadla v Železném
jenž zastupoval i Regionální radu ROP NUTS II
Brodě na pohádku
Severovýchod, a ředitel libereckého závodu Eurovia,
"Zimní příběhy včelích
a. s., Pavel Jiroušek – se dostavila na in-linových
medvídků", odjezd: v
bruslích a uklizenou část dráhy osobně vyzkoušela.
9,30 hod od autobusové
Sportovní a rekreační plochy pro in-line bruslaře a
zastávky (dětský koutek), návrat: do 11,30 hod
další volnočasové aktivity v městské části Mšeno
nad Nisou, v místech mezi řekou a bývalým hotelem
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
Zlatý jelen, vznikly v rámci projektu „Rozvoj
Vážení rodiče, v sobotu 7. 11. 2009 od
volnočasových aktivit v lokalitě ulice Čelakovského
10,00hod proběhne na obecním úřadě v
v Jablonci nad Nisou“, který byl spolufinancován
Zásadě "Vítání občánků". Naše nové spoluobčánky
Evropskou unií v rámci Regionálního operačního
budou vítat některé děti z naší MŠ.
programu NUTS II Severovýchod. Celkové náklady
Tímto prosím všechny rodiče těchto dětí, aby své
projektu činily přibližně 28 mil. Kč, přičemž dotace
děti přivedli na úřad včas již 9,50hod.
z EU byla 19 mil. Kč a dotace z ČR 1 mil. Kč.
Ačkoliv byl areál v sobotu slavnostně otevřen,
přesto nebude v tuto roční dobu příliš využíván.
S bolestí v srdci oznamujeme
Travnaté hřiště i víceúčelový kurt na basket,
všem občanům, přátelům
házenou či pozemní hokej bude přes zimní období
a známým, že ve čtvrtek
uzavřen. Je třeba, aby dobře zakořenil položený
29. 10. 2009
travnatý koberec. Sportoviště budou znovu otevřena
proběhlo poslední
na jaře.
rozloučení ve Smuteční síni
Areál bude provozován jako bezplatně veřejně
v Držkově s panem
přístupný, provoz na některých částech však bude
regulován tak, aby nedocházelo k jejich ničení
ANTONÍN PÍREK
nadměrnou zátěží, to v případě univerzální travnaté
plochy, či ke ztrátám vybavení v případě fotbalových
70 let - Držkov
branek, branek na IN-LINE hokej apod.
LIBERECKÝ KRAJ Na většině památek v
Libereckém kraji včera
skončila turistická
sezona. „K ukončení
sezony jsme zpřístupnili
zámeckou věž, do níž
vede 124 schodů,“ řekla Šárka Procházková ze
zámku Lemberk. Sezona tam byla přes všechny
obavy z důsledků krize lepší než loni, turistů zavítalo
na Lemberk asi o tisíc více než předchozí sezonu.
„Chodí k nám hlavně domácí návštěvníci a začali
jezdit Poláci,“ upřesnila Procházková. Úbytek turistů
zaznamenal z osmi památek spravovaných
Národním památkovým ústavemv Liberci jen zámek
Sychrov a Hrubý Rohozec. Celková návštěvnost
historických objektů za prvních devět měsíců se
kvůli tomu meziročně propadla asi o 0,6 procenta na

S bolestí v srdci oznamujeme
všem občanům,
přátelům a známým, že
ve středu 4.11.2009
proběhne poslední
rozloučení s panem

JAROSLAV JERIE
(86 let), Zásada
aktivní sokol a fotbalista
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VRCHLABÍ - Lesníci na
území Krkonošského
národního parku
(KRNAP) našli v minulých
dnech stopy, které
potvrzují, že se zde
objevil rys ostrovid. Tato
kočkovitá šelma se v
krkonošských lesích
vyskytovala ještě v 18. století, od začátku 19. století
je považována za vyhynulou, informoval dnes Radek
Drahný ze Správy KRNAP. "V minulosti jsme sice
zaznamenali určité stopy, které naznačovaly, že
Krkonošemi rys migroval. Letos jsme však získali
jistotu, že se v Krkonoších vyskytuje," uvedl ředitel
Správy KRNAP Jan Hřebačka. Správci parku zatím
nevědí, zda jde o migrujícího jedince nebo zda si rys
v Krkonoších hledá své teritorium. Jasným důkazem
výskytu rysa v Krkonoších byla pro tuto šelmu
typickým způsobem ulovená zdravá srna. S
výskytem rysa mají zkušenosti také správci parku na
polské straně Krkonoš, kteří našli otisky jeho tlap.
Jednoho jedince v minulosti v Jizerských horách
srazilo auto. Rys ostrovid je silně ohrožený druh
kočkovité šelmy, která žije v oblastech smíšených a
jehličnatých lesů středních a vyšších poloh, pokud
možno s bohatým podrostem a skalními útvary,
málo dotčenými lidskou činností. V Česku se
vyskytuje například na Šumavě či v Beskydech.
JABLONECKO - V kominictvích mají
napilno a nestíhají. I tak ale spousta lidí
přípravu na topnou sezonu zanedbává a
riskuje požár. Několika desítkami požárů
s mnohamilionovými škodami končí
každou zimu nedbalost majitelů
objektů, kteří buď nedodržují základní zásady
bezpečnosti při topení, nebo si nenechají vymetat
komín. Spousta lidí navíc nechává vymetení na
poslední chvíli před začátkem zimy, takže kominíci v
posledních týdnech jako tradičně nestíhají. Na
podzim je to vždycky blázinec.
HARATINA - STARÁ KOVÁRNA NA PRODEJ Cena: 390 000 Kč za nemovitost, Poznámka k ceně:
cena včetně provize, bez služeb RK, Číslo zakázky:
REALITYMIX-01222, Poloha objektu: samostatný
Druh objektu: smíšená, Stav objektu: před
rekonstrukcí, Počet podlaží v objektu: 2, Typ domu:
přízemní, Zastavěná plocha: 104 m2, Plocha
parcely: 104 m2

4. listopadu
2009

LIBEREC – JEŠTĚD - Na Ještěd nejezdí ode
dneška žádná lanovka. Obě, sedačková na Skalku i
kabinová vedoucí pod horský hotel, zahájily
pravidelnou revizi mezi zimní a letní sezonou.
Kabina začne vozit turisty opět v sobotu 14.
listopadu, sedačková lanovka se rozjede až se
začátkem lyžařské sezony.
„Prověříme pevnost lan a elektrozařízení. Tentokrát
sundáme a demontujeme i jednu z kabin,“ upřesnil
přednosta ještědské lanovky Pavel Vursta.
Preventivní revize přijde asi na půl milionu korun.
Zatímco běžné kontroly se provádějí dvakrát ročně,
lana se mění jen jednou za deset až 15 let. Stejně
oblíbená je mezi výletníky i dva roky stará
sedačková lanovka na Skalku. Čtyřsedačka je dlouhá
1 430 metrů a převýšení 351 metrů zdolá za pět a
půl minuty. Za hodinu přepraví 2 400 osob. Její
dolní stanice se nachází nejen v bezprostřední
blízkosti parkoviště, ale také konečné stanice
tramvaje. Letos přepravila 30 tisíc lidí, o pět procent
více než za stejné období loni
ŽELEZNÝ BROD - Třídění textilu - Za období
leden – září 2009 bylo v našem městě uloženo do
bílých kontejnerů na sběr textilu dalších 17 370 kg
nepotřebných textilií. Proto chceme znovu
poděkovat všem, kteří se snaží ve svých
domácnostech odpady třídit a odkládají je do
příslušných kontejnerů určených na sběr
využitelných složek komunálního odpadu.
Na sběr textilu máme v Železném Brodě umístěno
sedm kontejnerů bílé barvy. Kontejnery jsou v
katastru města Železný Brod umístěny na těchto
stanovištích:
•ulice Masarykova na autobusovém nádraží
•ulice Husova na parkovišti
•ulice Průmyslová u Penny Marketu – 2 ks
•ulice Jiráskovo nábřeží u čp. 714
•ulice Na Vápence u křižovatky na sídlišti
•ulice Příkrá ve Sběrném dvoře
Do těchto kontejnerů lze odložit nepotřebné oděvy,
povlečení, ručníky, záclony, párovanou obuv.
Sesbíraný textil se dále zpracovává na čistící a mycí
hadry, což provádí firma Dimatex s. r. o. ze Stráže
nad Nisou. Její pracovníci s tímto materiálem
manipulují ručně, oděvy vhodné pro další nošení
jsou dále poskytovány Diakonii v Broumově.
Znovu připomínáme a prosíme, aby byl do
kontejnerů odkládán jen nepotřebný textil, zabalený
do igelitových tašek nebo pytlů, které je potřeba
ještě zavázat nebo zauzlovat, aby se co nejvíce
zabránilo znehodnocení.
V poslední době se stává, zvláště u kontejneru na
Jiráskově nábřeží, že někteří občané nezákonným
způsobem kontejner vyberou, odnesou si, co se jim
líbí a ostatní nechají rozházené po okolí. Město musí
znečištěný prostor pochopitelně nechat uklidit na
své náklady. Apelujeme proto na všechny, kterých
se to týká, aby upustili od tohoto jednání a také na
ostatní občany, aby byli k této činnosti všímavější.
Děkujeme za pochopení a pomoc mnohých obyvatel
Železného Brodu. Miloš Pala, odbor životního
prostředí MěÚ Železný Brod
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KULTURA
AKCE JABLONEC nad Nisou
EVROPŠTÍ PATRONI KU POMOCI
3.10.2009 - 15.11.2009 - Hmatová výstava, nejen
pro nevidomé, která pomocí plastických obrázků
představuje svaté patrony (sv. Václav, Jiří, Anežka,
Florián, Mikuláš...). Vernisáž: 3. 10. v 16 hodin.
Místo konání: Kostel sv. Anny Kostelní ulice
PRAGUE CONSERVATORY JAZZ ORCHESTRA
5.11.2009 od 19:00 - Dirigent: Milan Svoboda
Moderní jazzový big band je sestavený ze studentů
jazzové katedry Vyšší odborné školy při Konzervatoři
Jaroslava Ježka. Působí od roku 2005 pod vedením
profesora Milana Svobody. Městské divadlo Jablonec
nad Nisou
DJEMBE NO 1 II. ROČNÍK
5.11.2009 od 20:00 - Václav Kořínek (Wendy Zulu).
Nevšední hudební žánr, nevšední hudební nástroje.
Nejen africké rytmy, alikvotní a hrdelní zpěv, ale
také příliv energie, přirozený a nespoutaný projev
novodobého šamana.
Klub Na Rampě
PLETENÍ PROUTĚNÉHO KOŠE Z PEDIGU
9.11.2009 od 18:00 - Dílnu vede Honza Tesař.
Přijďte uplést vánoční dárek! Klub Na Rampě
TĚLO
10.11.2009 od 19:00 - Eve Ensler - Volné
pokračování hry "Monology vaginy", tentokrát o těle
celém. (Intimní divadlo Bláhové Dáši Praha) Městské divadlo

AKCE ŽELEZNÝ BROD
HODINU NEVÍŠ - Městské kino
drama - ČR/SR, 2008 - 10.11.2009 - Začátek: 17:30
hodin - České znění - Do 12 let nevhodný - Délka
filmu: 95 minut - Vstupné: 71 Kč
NAŠTĚKANÁ – Městské divadlo
OS Nakafráno Turnov - 05.11.2009 - Na měsíc
listopad připravujeme divadelní hru Naštěkaná.
Začátek: od 19:00 hodin - Vstupné: 50 Kč
PŘEDNÁŠKY - Zdraví máme ve svých rukou
Centrum ZDRAVÍ - Železný Brod - 04.11.2009 25.11.2009 - V Centru ZDRAVÍ (ul. Poštovní) jsou
pro vás připraveny přednášky z cyklu: Zdraví máme
ve svých rukou. Přednášky se uskuteční ve středu
vždy od 18:30 hodin: Z důvodů nízké kapacity míst
doporučujeme zakoupit si vstupenky již nyní v
předprodeji přímo v Centru ZDRAVÍ, p. Hana
Bohuslavová tel.č.: 775 724 244.
POJĎTE S NÁMI ZA DECHOVKOU
Jirkov – sokolovna - 07.11.2009 - K poslechu i tanci
hrají: Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný
Brod, Broďanka, a další. Všechny srdečně zveme!
ROCKOVÉ DUŠIČKY
sokolovna ve Bzí - 7.11.2009 od 20:00 hodin.
TJ Sokol Bzí pořádá v sobotu 7. listopadu 2009 od
20:00 hodin ROCKOVÉ DUŠIČKY se skupinami Bzí Zí
Top, Ikaros, 5 kg, N.O.C., Nekrmit
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ČERNÁ KRONIKA

JABLONEC NAD NISOU - V úterý 27.10.2009 v
13,40 hodin došlo v ulici Želivského v Jablonci n.N. k
dopravní nehodě, při které bylo nabouráno vozidlo
sanitní služby. 63-letý muž z Desné jel s vozidlem Š
Felicia po vedlejší komunikaci. Při nájezdu do ulice
Želivského přehlédl vozidlo sanitní služby VW
Transportér, které jelo po hlavní silnici. V důsledku
nehody nedošlo k žádnému zranění. Způsobená
škoda představuje částku 30 000 Kč. Provinilý řidič
si z nehody odnáší blokovou pokutu 2 500 Kč.
PLAVY- HARATICE -V pondělí večer v 20,20 hodin
byl ba silnici v Plavech – Haraticích kontrolován 54letý řidič z Plavů jedoucí s vozidlem Ford Fiesta. Muž
jevil známky požití alkoholu. Policisté provedli
kontrolu přístrojem Drager a ten muži naměřil
hodnotu 1,26 promile alkoholu v dechu. Muž doznal,
že před jízdou vypil několik piv v plechu. V současné
době muž čelí ve Zkráceném přípravném řízení
podezření ze spáchání trestného činu Ohrožení pod
vlivem návykové látky, za což může být potrestán
odnětím svobody v trvání až jeden rok.
VELKÉ HAMRY - Do dřevěné garáže se ve Velkých
Hamrech vloupal neznámý pachatel. U garáže
odstranil visací zámek a zevnitř odcizil 3
zaparkované mopedy a 2 motocyklové helmy.
Majiteli garáže vznikla škoda ve výši 62 000 Kč.
ŽELEZNÝ BROD- Požár zazděných trámů do komína
V úterý 27. října 2009 byl v 17:36 hodin na tísňovou
linku 112 kouř unikající ze střechy rodinného domu
v Husově ulici v Železném Brodě. Operační středisko
na místo vyslalo profesionální hasiče HZS LK ze
stanice Semily a jejich železnobrodské dobrovolné
kolegy. Průzkumem bylo zjištěno, že se požár rozšířil
po trámech do kuchyně a do stropu. Hasiči v
dýchací technice prováděli rozebírání požárem
zasažených stavebních konstrukcí a jejich hašení
vodními proudy. Na odvětrání zakouřeného prostoru
nasadili přetlakový ventilátor. Příčinou požáru byl
trám zazděný do komína. Škodu vyšetřovatel odhadl
na 200 tis. Kč.

JABLONEC NAD NISOU - V pátek 30.10.2009 v 1,40
hodin byl v ulici Sadová v Jablonci n.N. přistižen 42letý muž z Jablonce n.N., že řídí vozidlo pod vlivem
alkoholu. Vozidlo Renault 19 muž řídil s téměř 2
promilemi alkoholu v těle. Muž doznal, že před
jízdou požil alkohol. Policisté muži zadrželi řidičský
průkaz a zakázali mu další jízdu. Muž ze své
počínání čelí podezření ze spáchání trestného činu
Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což může
být potrestán odnětím svobody v trvání až jeden
rok.
JABLONEC NAD NISOU - Ve čtvrtek 29.10.2009 v
12,50 hodin naboural v ulici Na Hranici v Jablonci
n.N. 49-letý muž z Jablonce n.N. Muž jel s vozidlem
Fiat Ducato ulicí Na Hranici, ale řízení vozidla v
důsledku požitého alkoholu nezvládl. Vyjel vpravo
mimo komunikaci a narazil do oplocení domu. Po
nehodě z místa ujel a událost neoznámil. Policisté
začali po provinilci pátrat a zanedlouho jej zjistili.
Přístroj Drager naměřil muži hodnotu 1,76 promile
alkoholu. Muž přiznal, že před jízdou požil 4 velká
piva a dvě odměrky destilátu. Na plotu vznikla škoda
ve výši 1 000 Kč.
HRABĚTICE - V průběhu noci ze soboty na neděli
došlo na Hraběticích k pokusu o odcizení jednoho a
odcizení druhého mikrobusu. Neznámý pachatel se
pokusil odcizit vozidlo VW Touran, kdy naštěstí
skončil poškozením kliky dveří vozidla. Druhé vedle
zaparkované vozidlo VW Transportér však již odcizil.
Aby mohl vozidlo z parkoviště odcizit, poškodil i
kovovou závoru, která parkoviště chránila. Celkově
způsobená škoda činí 1 500 000 Kč.
DESNÁ - Neznámý pachatel se vloupal do rekreační
chaty v Desné I. U chaty vyrazil boční dveře, vnikl
dovnitř a s sebou si odnesl motorovou pilu, drtič
větví, horské kolo, 2 televize, DVD přehrávač, lyže,
fotoaparát a dětský kočárek, do kterého možná lup
naložil. Majiteli chaty způsobil škodu ve výši 60 000
Kč.
TANVALD - V průběhu noci z pátku na sobotu vnikl
na stavební parcelu v Tanvaldě-Ždáru neznámý
pachatel. Předmětem jeho zájmu se stal odstavený
traktor, u kterého rozlomil víčko palivové nádrže a
vytankoval z něho 30 litrů motorové nafty. Svým
jednáním způsobil pachatel majiteli parcely a
traktoru škodu ve výši 4 000 Kč.
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POČASÍ

STŘEDA
4.11.

6 °C/1 °C

NEDĚLE
8.11

ČTVRTEK
5.11.

8 °C/2 °C

PONDĚLÍ
9.11.

PÁTEK
6.11.

5 °C/2 °C

ÚTERÝ
10.11.

SOBOTA
7.11.

6 °C/+0 °C

STŘEDA
11.11.

4. listopadu
2009

5 °C/1 °C

5 °C/1 °C

4 °C/1 °C

4 °C/+0 °C

Jak bude v listopadu? Po ránu se budou tvořit mlhy a rtuť teploměru může místy klesnout k minus jednomu
stupni Celsia, při vyjasnění dokonce až k minus čtyřem stupňům. Nejvyšší denní teploty by neměly překonat 11
stupňů Celsia. Období od 11. do 20. listopadu
Potom se na pár dní vyjasní a až do zhruba poloviny měsíce bude převládat inverzní charakter počasí. Na většině
území bude obloha polojasná nebo skoro jasná, zataženo nízkou oblačností bude jen místy, zřídka se vyskytnou
opět mlhy. Postupně se ale bude zatahovat a v některých oblastech budou padat dešťové srážky, které se ve
středních oblastech promění ve sněhové. Ranní teploty se budou pohybovat v rozmezí dvou až minus čtyř
stupňů, denní se pak vyšplhají ke čtyřem až devíti stupňům Celsia.
Období od 21. do 30. listopadu
Převážně oblačno by pak mělo zůstat až do konce podzimu. Po ránu lze očekávat mlhy nebo zataženo nízkou
oblačností. Postupně se sněhové přeháňky přesunou ze středních poloh i do nížin. Polojasná obloha by měla být
spíše vzácná. Nejnižší teploty klesnou k nule, místy až minus šesti stupňům Celsia, přes den vystoupí maximálně
k devíti stupňům,
postupně se
však ustálí v
intervalu od
dvou do šesti
stupňů Celsia.
"Teplotně
očekáváme
celek jako
průměrný dlouhodobý
teplotní normál
pro ČR je 4,6
stupňů Celsia,“
sdělila Honsová
Novinkám.
Stejně tak se
nepředpokládá
ani výrazný
odklon od
dlouhodobého
srážkového
průměru, který
se pohybuje
kolem 43
milimetrů.

Hasičská stříkačka a J. Plecháček, J. Tomíček, J. Daníček
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PRANOSTIKA

8.11.
Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.

9.11.
Svatý Teodor - mrazy lezou z hor.
Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá.
11.11.
Na svatého Martina zima chod svůj začíná.
Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
Na svatého Martina kouřívá se z komína.
Přijede-li Martin na bílém koni,
metelice za metelicí se honí.
Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v
něm celý měsíc ležet.
Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě.
Martinův led pod vodou hned.
Martinův led bude vodou hned.
Jde-li husa o Martině po ledu,
bude se po něm jistě dlouho koupat.
O Martině po ledu - o vánocích po blátě.
Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok
dlouhé léto bude.
O Martině houser po ledě když chodí, o
vánocích husy blátem vodí.
V suchu-li jdou na Martina husy, o vánocích v
blátě chodit musí.
Na svatý Martin - ještě se vrátím,
ale na svatý Mikuláš mě tu najisto máš.
Po svatém Martině zima nežertuje; přichází
sníh i mráz kvaltem.

Jaký den svatého Martina, taková též bude
zima.
Jestli na svatého Martina jest vlhko, bude
nestálá zima;
pakli na týž den slunce svítí, bude tuhá zima.
Na svatého Martina soudili, že mokrý den
mírnou a pohodlnou zimu,
jasný ale tuhou zimu znamenati měl.
Jestli na den svatého Martina ve dne oblačno,
tedy bude nestálá zima;
jestli jasno a čisto, tedy následuje tuhá zima;
jestli mlhavo, tedy též taková zima přijde.
Na svatého Martina slunečno - dlouhá zima.
Na svatého Martina pod mrakem - nestálá
zima.
je-li jasno, bude tuhá zima.
Jsou-li na Martina mračna, zima je levná;
je-li je noc jasná, zima je mastná.
Martin-li se mlhami odívá, mírná zima obyčejně
bývá.
Jižní vítr na Martina - mírná zima.
Nejednou-li studený vítr zavěje, na Martina
když sluníčko hřeje.
Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká
se dlouhá a tuhá zima.
Na stromech a révě do Martina listí – tuhá
zima přijde, buďme jisti!
Na svatého Martina bývá dobrá husina.
Radost Martina je husa a džbán vína.
Na svatého Martina plače husí rodinka.
Na svatého Martina nejlepší je husina;
pohleď na
hruď i na
kosti,
poznáš, jaká
zima se
přihostí.
Je-li kobylka
martinské
husy hnědá,
bude málo
sněhu a na
holo
mrznout;
je-li však
bílá, bude
hodně
sněhu.

letiště Ruzyně (J.Tomíček, M.Daníček, L.Kurfiřt, M.Halamová, E.Halama, P.Špidlen)

Hasičský
výlet –
29.9.1972.
Karlštejn a
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GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.




7. 11. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY



10. 11. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY



10. 11. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

9. 11. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Lucie Hrdličková
Josef Bukvic
Josef Pešata
Miroslava Daňková (Hrubá)

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
• 4.11. 1922 – V Egyptě objevil britský archeolog Howard Carter
vchod do hrobky krále Tutanchamona v Údolí králů.
• 5.11. 1890 – Jan Zrzavý, český malíř a grafik († 12. října 1977)
• 7.11. 1811 – Karel Jaromír Erben, český spisovatel, básník († 21.
listopadu 1870)
• 8.11. 1414 – Zikmund Lucemburský korunován římským králem.
• 9.11. 1871 – Josef Zasche, rakousko-český architekt († 11. října
1957)
• 10.11. 1810 – Karel Hynek Mácha, český básník († 5. listopadu
1836)
• 11.11. 1821 – Fjodor Michajlovič Dostojevskij, ruský spisovatel a
filosof († 9. února 1881)
Významné dny v tomto týdnu:
 6.11. Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a
ozbrojených konfliktů
 7.11. Africký den informací




9.11. Světový den jakosti
11.11. Významný den: Den válečných veteránů, začíná Mezinárodní týden vědy a míru, Polsko, Angola Den nezávislosti, Den památky padlých - výročí uzavření příměří mezi Německem a Spojenci 11.
listopadu 1918, Den proti drogám

PSÍ KALENDÁŘ:
listopad 2009

Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

1
Dolly
2
Niki

3
Bern

4
Chasan

5
Sigi

6
Brest

7
Fido

8
Omar

9
Dant

10
Fix

11
York

12
Clea

13
Hera

14
Muf

15
Armína

16
Brixie

17
Tobi

18
Asan

19
Goro

20
Tim

21
Cherry

22
Nessie

23
Bugsy

24
Jimmy

25
Keks

26
Sorbone

27
Jolla

28
Tracy

29
Mína

30
Ray
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LOUŽNICKÉ TRADICE

« SKLIZEŇ A ZPRACOVÁNÍ LNU»
Dříve se v Loužnici
pěstoval len, který
se zpracovával v
tak zvaných «
pazdrnách », jedna
stávala a patřila
Janu Soldátovi, u
potoka -později
brusírna u Malých
– nyní Korousovi a druhá stále ještě stojí a je to
dům čp.42, Špidlenovi a Němečkovi, a stále se zde
říká pazdrna.
PAZDERNA - Toto slovo má souvislost se starým
zpracováním lnu. Jedná se o domek, kde se
zpracovával len
a musel být
postaven tam,
kde by
případný požár
neohrozil
ostatní domy v
obci.
Len pěstovaný
pro vlákno se
před úplným dozráním (když stonek začal
žloutnout), opatrně, aby se vlákno nezpřetrhalo,
vytrhával. Na poli se pak sušil v hrstích, jež se
střechovitě stavěly proti sobě. Usušený len se
zbavoval paliček a postraních výhonků otloukáním
tzv. tloukem. Ze zbylých stonků se dobývala vlákna
velmi složitým pochodem.
Len se nejprve močil buď rosením na louce nebo
močením v močidlech, čímž se pektosa, kterou jsou
vlákna spojena se stonkem mění kvašením v pektin
ve vodě rozpustný. Umočený len se pak sušil na
slunci nebo v pazdernách při teplotě asi 35 stupňů.
Dále se len třel,
aby se oddělilo
lýko od dřevnaté
části stonku.
Nejjednodušeji se
to dálo tak, že se
hrst lnu
přehýbala, čímž
se dřevnatá část
zlomila a opakovaným výkonem rozdrtila na malé
kousky tzv. pazdeří. Další potěrání sloužilo k
odstranění pazdeří, které zůstalo na vláknech. A
nakonec vochlování rozdělovalo proužky lýka na
jednotlivá vlákna. Len se sušil v peci nebo přímo v
komíně, i přes přísné zákazy kdy hrozilo velké
nebezpečí požáru. Všichni hospodáři, kteří chtěli v
pazderně na podzim sušit svůj len, byli povinni
společně opatřit a dovést dřevo. Při sušení a lámání
lnu se vždy sešla žen a byla to vždy příležitost

probrat „všechny drby“. Pokud byl muž, který šel v
době práce kolem pazderny chycen ženami a svázán
lnem, musel zaplatit výkupné „na pár sklenic piva či
láhev kořalky“. Pokud nechtěl, aby ho ženy
pomluvily, musel být štědrý. Hovorem a pitím bývaly
ženy často rozparáděné, že byl chudák ten, kdo se
jim dostal do rukou, zvláště čeledín, pasáček či
podruh. Prý někdy ženy dokonce mužům stáhly
kalhoty a vyhodily je vysoko na strom, kde visely,
dokud si muž pro ně nevylezl. Nutno dodat, že v té
době se pod kalhotami žádné spodní prádlo
nenosilo. Za ženami se na pazdernu stahovali i
chlapci z okolí a dochovaly se stížnosti dívek, že „při
podzimním tření lnu přišly do jiného stavu“. Poslední
den práce v pazderně končila slavností, které se
říkalo „konopnická“. Byla to veselá zábava se
zpěvem a tancem, kterou v hospodě pořádaly ženy
a děvčata, která v pazderně pracovala. Zahájení
bylo průvodem od pazderny k hospodě. Ženy byly
až do půlnoci „pány“ muziky, samy si volily
tanečníky a organizovaly celou zábavu. Teprve po
půlnoci předaly právo zpět mužům.
LEN - Sklizeň lnu nebývala nikterak jednoduchou
záležitostí. Kupříkladu ve středních Čechách se len
dříve sekal ručně a z posekaného lnu se dělávaly
malé svazky pomocí provázků a povřísel. Po čtrnáct
dnů se chodívalo len převracet, aby hezky
proschnul. Poté se ze svazků postavily malé snopy a
po několika dalších dnech se teprve svážel z pole.
Každá hospodyně hleděla, aby byl len vytrhán
během prvních zářijových dnů, do oslav svátku
narození Panny Marie (8.9.). „Trhačky“musely len
vytrhávat dobře, protože by po nich prý
„paběrkovaly divé ženy“. Když se len dotrhával,
nechávalo se
několik nejdelších
stébel na poli, prý
aby byl napřesrok
ještě vyšší. Úplně
nejdelší stébla pak
děvčata splétala do
třípramenného
copu, který
zahrabávaly do země. Tento obřad byl nazýván
„děláním věnečku Panně Marii.“
Len se dříve pěstoval zejména v severních Čechách
a právě tam v některých vesnicích slavili po
ukončení jeho sklizně lidovou slavnost, spojenou s
hudbou, tancem a zpěvem, které se říkalo
„koponická“.
Povřísla (místy také pobřísla), jimiž se vázaly svazky
lnu, bývaly nejčastěji zhotoveny z dlouhých stébel
žita, později z provazu (většinou sisalu), na jehož
jednom konci byl malý špalíček pro lepší uchycení a
utažení.
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

ŠÍPKOVÉ VÍNO od Karkulčiny babičky
400 g sušených šípků, 1000 g krystalového cukru, 1 balíček vinných kvasinek,
1/2 balíčku živné soli pro kvasinky, 400 - 500 g krystalového cukru
Sušené šípky rozdrtíme válečkem a v pětilitrové láhvi smísíme s kvasinkami, živnou
solí a ve vlažné vodě rozpuštěným kilogramem cukru. Dolijeme vodou do dvou
třetin láhve. Po bouřlivém kvašení, tj. asi po deseti dnech, šípky přecedíme a
vyždímáme přes plátýnko, přidáme další dávku cukru, opět rozpuštěného ve vodě,
dolijeme vodou až po hrdlo láhve, dobře povážeme blánou opatřenou kvasným
uzávěrem a necháme stát na teplém místě půl roku.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

ŠÍPKY
Šípky obsahují takové
množství vitamínu C, že za
druhé světové války se
šípky sbíraly v masovém
měřítku k výrobě sirupu
pro těhotné ženy a
nemluvňata. Šípky a květy
se konzumují v mnoha
zemích celého světa. Růže šípková (Rosa canina) a
růže vinná (Rosa rubiginosa) pocházejí z Evropy a
mírného pásma Asie. Jejich plody sloužily od
nepaměti jako lidový pokrm, dnes jsou však
přehlížené. A přitom omáčka, kterou vařili na
balmoralském zámku ze sladkých šípků a citrónové
šťávy, byla dost dobrá i pro samotnou královnu
Viktorii. Syrové šípky je možné jíst teprve až
dokonale uzrají na keři, většinou se ovšem před
konzumací upravují. Ochlupené nažky je nutno zcela
odstranit! Ze šípků se připravují marmelády,
zavařeniny a výtečný sirup. Korunní lístky slouží ke
zdobení, zavařují se do cukru nebo sirupu, v podobě
růžové vody se užívají jako přísada, vyrábí se z nich
med, ocet a zavařenina, drtí se na prášek do cukroví
a jsou vhodným doplňkem salátů. Z listů růže
šípkové se vaříval čaj.
Tento nádherný planý plod patří do čeledi růžovitých
- připomínají to jeho pichlavé, svědění vyvolávající
nažky. Šípkový keř roste s oblibou tam, kde příroda
bují a rostliny se
vzájemně chrání. Proto
je plný vitamínu C a
lykopenu (druh
karotenu, předstupeň
vitamínu A). Šípkový
keř je rozšířen po celé
Evropě. Kvete v červnu
a počátkem července a
s pozdním létem - v
září se na něm objevují
malé červené plody,
bohaté na živiny. Plody
šípkové růže ordinoval
svým pacientům už
sám Hippokrates, jejich
blahodárné působení
popisuje anglosaský
herbář z 11. století.
Léčivé účinky šípků: 1.
preventivně působí proti

infekcím a nachlazení, 2. zpevňují cévy a pomáhají
při bolestech žil a křečových žilách, 3. zlepšují
zásobování tělesných buněk kyslíkem, 4. pečují o
dobré nervy a schopnost soustředění, 5. stimulují
libido a potenci
Díky kombinaci vápníku, rutinu a vitamínu C jsou
šípky nejlepším přírodním lékem proti paradontóze a
onemocnění dásní, například proti jejich krvácení. S
dostatkem vitamínu C v organismu bude mít zubař s
námi daleko méně práce a udržíme si pevný chrup
až do vysokého věku. Sbíráme vyzrálé, tvrdé a
dobře vybarvené šípky bez stopek, které pak sušíme
buďto v sušičce nebo na plechu v teplé dobře
větrané místnosti. Usušené šípky skladujeme v
dobře uzavřených nádobách na temném a suchém
místě.
ŠÍPKOVÝ ČAJ: Zejména v době, kdy nám hrozí
nachlazení, chřipky a jiné virózy, prokáže šípkový
čaj našemu organismu dobrou službu. Smícháme-li
sušené šípky ve stejném poměru s lipovým květem,
chráníme náš imunitní systém hned dvojnásobně.
Obě léčivé rostliny jsou totiž v odvaru obzvlášť
účinné. Právě když hrozí respirační virové infekce
(projevující se rýmou, kašlem, zvýšenou teplotou,
pálením v hrdle, pobolíváním hlavy, kloubů či svalů)
bychom měli šípkový čaj pít pravidelně.
ČAJ připravíme následujícím způsobem:
lžičky směsi zalijeme 250 ml studené vody a
uvedeme ji na 5 minut do varu. Poté přecedíme pozor na jemné chmýří semen,
může vyvolat dráždivé svědění
sliznic v ústech a krku, proto
hotový čaj pečlivě scedíme přes
jemné sítko.
Z šípků můžeme připravit i
skvělý SIRUP:
Budeme potřebovat 1 kg zralých
šípků, 2 l vody a 1,5 kg
přírodního cukru. Šípky rozdrtíme
a zalijeme vodou. Přivedeme k
varu a vaříme na mírném ohni
10 minut. Roztok přecedíme přes
sítko a poté přes plátno
přefiltrujeme. Čistou šťávu
zahřejeme na 70 st. Celsia a
rozpustíme v ní veškerý cukr.
Hned naléváme do sklenic a
zátkujeme. Sirup je bohatým
zdrojem vitamínu C.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

Šípková marmeláda
Pevné zralé šípky rozpůlíme a zbavíme chloupků. Jde to špatně, proto je lepší pracovat v
chirurgických rukavicích a zbytky chloupků z šípků vymývat. Plody pak povaříme v troše
vody a rozmixujeme. Mnohem snadnější je však měkké šípky, které jsme rozvařili ve
vodě, prolisovat na pasírovacím strojku. V obou případech přidáme na 1 kg šípkové směsi 400 g cukru
a 3 minuty za stálého míchání povaříme. Plníme do skleniček s uzávěrem a 25 minut sterilujeme při
teplotě 85 st. Celsia. Marmeládu mažeme na pečivo nebo z ní můžeme připravit šípkovou omáčku.
Šípkový likér
cukr 500 g, šípky 1 kg, pálenka 1 l
Šípky rozdrtíme, smícháme s cukrem a pálenkou a necháme 15 dní vyluhovat v
uzavřené zavařovací láhvi. Pak šťávu procedíme a zředíme podle libosti převařenou vodou.
Šípková omáčka
30 gramů másla, 30 gramů mouky, 50 gramů šípkové zavařeniny, 1 lžíce citronové
šťávy, kousek citronové kůry, 2 lžíce bílého vína, vývar, sůl
Z másla a mouky si připravíme žlutou máslovou jíšku. Do ní zamícháme šípkovou
zavařeninu, podlijeme trochu vývarem, pečlivě rozmícháme, povaříme, přidáme sůl, citronovou šťávu
a kůru, bílé víno, promícháme, přebubláme a šípkovou omáčku procedíme.
Kančí kýta se šípkovou omáčkou
100 ml červeného vína, 80 g hladké mouky, 120 g šípkové zavařeniny, 50 g cukru, sůl.
Maso z kýty divočáka na dva dny naložíme do uvedené směsi zeleniny a koření. Pak maso
očistíme a nakrájíme na medailonky asi 1,5 cm silné, které ovážeme nití, aby držely tvar. Medailonky
obalíme v mouce a opečeme po obou stranách. Vyjmeme z pánve a odložíme do tepla. Kořenovou
zeleninu z nálevu spolu se slaninou orestujeme přidáme cukr a zalijeme octem z nálevu a vínem nebo
vodou. Vložíme maso a dusíme doměkka.
Šípková omáčka: Změklé maso vyjmeme, šťávu vydusíme na tuk, zaprášíme hladkou moukou,
zalijeme červeným vínem a přidáme šípkovou zavařeninu a trochu vody. Omáčku povaříme, dochutíme
a přecedíme.
Šípková limonáda
60 ml karamelového cukrového sirupu lžíce šípků, 250 ml vody, sodovka
Vodu převaříme, přidáme do něj opláchnuté šípky a asi 10 minut povaříme. Odvar
přecedíme přes hrubé plátno do hrnce, osladíme karamelovým sirupem. Vychladíme a
přilijeme sodovku Navrch limonády můžeme dát kolečko pomeranče nebo citrónu.
Šípkové cukrovinky
130 g mandlí, 250 g práškového cukru, 4 polévkové lžíce šípkové marmelády,
práškový cukr na desku podle potřeby.
Mandle oloupeme, pomeleme a spolu s cukrem a šípkovou marmeládou vypracujeme
husté, hladké těsto, které na posypané desce vyválíme na plát o síle asi půl cm a
vykrajujeme různé tvary a necháme je na desce uschnout. Usušené natíráme sněhovou polevou a
necháme na chladném místě sušit.
Sněhová poleva: 1 bílek, 100 g práškového cukru, několik kapek citrónové šťávy.

15

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 42/ 2009

4. listopadu
2009

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 65. 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: 29.
„U Prokopů“ „U Doleních“ jest to dřevěný dům, patřící ½ Dobroslavu Prokopovi, toto
stavení má dvě čísla popisná 29 a 51, tj. v držení rodiny Václavů (ze starých knih)

ROK

MAJITELÉ

1637

Adam Adamička

1653

Jakub a Kateřina
Adamičkovi
Jan a Matěj Adamička

1717
1719
1741

Václav Adamička, Václav
Louma, Jan Kubáček a
Alžběta
Matěj Kubáček

1762

Jiřík Louma

1775

Josef Kopal

1805

Prokop Kopal, Vojtěch Kopal

1817

Petr Kopal

1825

Marie, vdova po V.Kopalovi

1825

Josef Kopal

1860

Od tohoto roku v držení
rodu Kopalů
Miroslav Prokop

2009
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Nejlepší politický vtip je ten, na který když si za
deset let vzpomenete, tak se mu smějete, až se za
mříže popadáte.
V pokročilém komunismu nebudou v ložnicích
postele. Proč?
1) Sportovci budou spát na vavřínech.
2) Umělci budou mít na růžích ustláno.
3) Komunisté budou bdít.
4) Ostatní budou sedět.

kráska "otevřela jsem dveře a požádala je, aby si šli
hrát na dvůr."

Vysoko v horách jsou dva hrůzostrašní yeti a
ohryzávají kosti. Mladší yeti se ptá: ,,Tati proč se
skrýváme před lidmi, stejně je nakonec
sežereme..?,, ,, A tati, proč je pořád přepadáme
zezadu , stejně nám neuniknou?" Starší yeti si
důkladně olízne prsty a říká: ,,Víš synku, to je proto,
že nejlíp chutnají neposraní....!!,,

Autobus výjezdního zasedání jedné nejmenované
vládnoucí politické strany se v pusté horské krajině
zřítil do rokle. Objevil jej místní starý farmář. Jal se
kopat velkou díru a všechny politiky tam pohřbil.
O pár dní později objevila policie autobus, a tak se
ptala po okolních usedlostech. Když přišli k našemu
farmářovi, pověděl jim, jak autobus objevil a
všechny pohřbil. Policajti na to:"Oni byli všichni
mrtví?"
"No, někteří říkali, že nejsou, ale znáte to, politikům
se nedá věřit."

Cikan kde robiš? Na letisku. A s cím lítáš? S hadrem
po schodech.

Hlasatel v televizních novinách:"Vážení diváci. Mám
pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou.
Ta špatná je, že dva poslanci parlamentu
onemocněli nemocí šílených krav. Ta dobrá je, že
bude muset být utraceno celé stádo!"

Tři prostitutky potkají ministra zdravotnictví. Dvě ho
uctivě zdraví a třetí se nechápavě ptá: "Co je to za
člověka?" "Holka, ten zdědil největší bordel v
republice!"

Přijde úředník z berňáku na pravidelnou roční
inspekci hospodaření do synagogy. Prochází se tam
s rabínem a hledá co by mu vytknul. Úředník:
"Koukám, že tu máte hodně svíček. Co děláte s tim
voskem co z nich odkapává?" Rabín: "Ten sbíráme
do krabice a plné krabice pak posíláme do svíčkárny
a oni nám za to jednou do roka dají krabici svíček
grátis." Úředník: "No dobře, ale koukám, že tady
hodně jíte macesy. Co děláte s těma drobečkama co
z nich padají?" Rabín: "Ty zametáme, dáváme do
krabic, které posíláme do pekáren a pekárny nám
pak jednou do roka pošlou krabici macesů zdarma."
Úředník: (Už vážně neví, co by mu vytknul, tak se
vytasí s posledním trumfem) "A co ty obřízky co tu
provádíte, co pak děláte s těma předkožkama?"
Rabín: "No tak ty taky sbíráme do krabice a pak je
posíláme na berňák." Úředník: "Proboha a proč je
posíláte k nám na berňák?"
Rabín: "No protože oni nám pak jednou do roka
pošlou takovýho čuráka jako jste vy!"
Čtyři kluci se rozhodli, že si v letícím letadle zahrají
fotbal. Kapitán pošle letušku, aby zjednala klid a
pořádek. Když se tak stane, táže se pilot, "Jak se
vám je podařilo zkrotit?" "Snadno," usměje se

Muž přijde domů a volá: Mámo vyhráli jsme milion!
Žena nic. Muž znovu: Vyhráli jsme milion! Žena nic
a pláče. Mámo vyhráli jsme! No jo říká žena ale mě
umřela máma. Muž radostně povyskočí a zvolá:
Když se daří, tak se daří!!
Policajt přijde do krámu a prosí tkaničky do bot.
"Jaké?" "Jednu levou a jednu pravou!"

Novomanželé vycházejí po svatebním obřadu z
kostela. Kolemjdoucí kluci se na sebe zašklebí a
jeden z nich řekne: "Vystrašíme je!" Druhý neváhá,
rozběhne se k nim a křičí: "Ahoj, tati....."
Sedí dva blázni na lavičce před zdí a mají baterku.
Jeden říká: O co, že nevyšplháš po tom světle od
baterky.A druhý říká: To víš, že jo a ty mi ji
zhasneš!!!
Přijde domů chlápek a hned za dveřma cítí, že něco
neklape. "Aha, napít jsem se chtěl", napije se, ale
stále to nějak není ono. "Už vím, mám hlad," nají
se, ale pořád má pocit, že to nějak není ono.
"Vykoupu se a dám si cigáro," vykoupe se, vyleze z
vany, osuší se a když sahá po cigaretách tak zařve:
"Už vím... běžky jsem si chtěl sundat!"
Mitsubishi Pajero vrazí do skupinky 16-ti cikánů a
všechny rozmasakruje. Řidič v klidu vystoupí, sedne
si na kapotu, zapálí cigaretu a dívá se na tu
hromadu masa. Za několik minut dorazí policejní
auto, z něhož vyleze policajt. Chvilku se dívá na tu
spoušť, nevěřícně kroutí hlavou a nakonec se obrátí
k řidiči auta a povídá: "Jakou rychlostí běželi, když
do vás vrazili, ti sebevrazi"???

MOUDRÁ VĚTA

TAM PARVUS NEMO, QUI NOCERE NEQUEAT - Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit
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REKLAMA
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
Matěásková – pravnučka Miloslava Linky

KOŤÁTKA
Chtěli, by
jste, mít
doma kotě?
Není to
vůbec žádný
problém, na
koupališti se
narodila
krásná
koťátka a
tak Vám
stačí, když zavoláte paní Hrdličkové (604 168 952) a
domluvíte se.

INSTALATÉR, TOPENÁŘ

TOMÁŠ GRÁB

Jílové u Držkova 129
46822
Okres: Jablonec nad Nisou
http://severo.ceskestavby.cz/tomas-grab
+420605515537
E-mail: tomas.grab@volny.cz

Zde je místo pro váš inzerát. Bezplatně!
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