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Z DOMOVA

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/

CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ – Maminky,
v pátek 13. 11. 2009 cvičení
nebude!! Z důvodu přípravy „Malého
sálu“ na Poslední Leč.

V sobotu 7.11.2009 v 16,29 v Praze Podolí na sale č. 4.,
se Soně Čechové a Martinovi Šenfelderovi,
narodila dcera MARUŠKA.
Maruška vážila 51cm 3380g,

Šťastným rodičům gratulujeme
a malou Marušku vítáme na světě!
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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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STÁTNÍ SVÁTEK – 17.11. je
státní svátek – Den boje za
svobodu a demokracii – což
znamená, že bude volno a děti
budou mít volný den i v pondělí 16.11.2009
NEŠLA ELEKTŘINA V úterý 10. 11. 2009 nešla elektřina v naší obci a
v okolí, důvodem byla oprava sloupů vysokého
napětí. Práce elektrikářů ještě nekončí, ještě oprava
bude probíhat v pátek 13.11 a v úterý 24. 11. 2009
Více fotek z úterních oprav najdete na:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/CEZ_v_Louznici_
10.11.2009/

INFO „ČERNÉ ÚDOLÍ“

Technická závada na motoru způsobila ve čtvrtek 5.
listopadu 2009 krátce po 17. hodině požár kamionu
zn. DAF polské registrační značky. Kamion projížděl
po silnici č. I/10 obcí Loužnice, když řidič za jízdy
zjistil, že se mu zablokoval motor. Následně začal
hořet od motorové části i tahač. Operační středisko
HZS Libereckého kraje přijalo žádost o pomoc na
tísňové lince v 17:28 hodin. Operační důstojník
vyslal k pomoci jednotky profesionálních hasičů ze

stanic Jablonec nad Nisou a Velké Hamry spolu s
dobrovolnou jednotkou ze Železného Brodu. Při
příjezdu první jednotky byl už celý tahač i s
návěsem zachvácen požárem. Požár se hasičům
podařilo dostat pod kontrolu v 17:45 hodin a úplně
uhasit po dalších 45 minutách hasebního zásahu.
Krátce po 20. hodině byla na místo vyslána
dobrovolná jednotka z Jílového u Držkova, která
kontrolovala místo požáru a dohlížela na odtah
ohořelého tahače. Požár zcela zničil tahač, poškodil
i návěs a převážený náklad rolí papíru. Vyšetřovatel
HZS Libereckého kraje vyčíslil výši přímé škody na
1,5 milionu korun.

STOLNÍ TENIS – LOUŽNICE
RYCHNOV A - LOUŽNICE A 11:7
V Rychnově se nám již tradičně nedaří a potvrdilo se to i nyní. V hrozném vedru jsme začali velice špatně. Obě
čtyřhry prohráváme, když zejména dvojice Paldus - Slavík J. rozhodně nemusela. A když hned první dvouhře
jasně prohrál se Šilhánem, Abraham Zdeněk a Slavík J. se Šerákem 1:3 prohráváme celkově už 0:4. Sice Paldus
rozebral Geiselra v pěti setovém zápase a Slavík M. si poradil s Markem, ale domácí opět šňůrou pěti výher se
dostávají až do vedení 9:3 a to je prakticky rozhodnuto. Nedaří se Abrahamovi ani Slavíkovi Jardovi a dvojice
Paldus a kapitán mužstva Slavík M. nestačí všechno zvládnout. Paldus prohrál jasně s Markem 0:3 a Mirek Slavík v
posledním zápase sice vedl 2:0 nad Geislerem, ale nezvládl koncovku zápasu a prohrál 10:12 v pátém setu.
Prostě z Rychnova body nevozíme. Body: Paldus 3 Slavík M. 3 Slavík J. 1 Abraham 0
Komentátor stolního tenisu Loužnice – M. Slavík

Co se šušká:

V hospodě Pod Lípou nešla
několik dnů elektřina.
A byla tma……
I bez miliónů…. 
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ZAHRADA
PĚSTOVÁNÍ BYLINEK V ZIMĚ

Pěstování bylinek není nijak složité. Potřebují
především dostatek světla, díky němu mají tak
výraznou chuť. Ani v zimě se však bylinek nemusíte
vzdát. Bylinkám pěstovaným v truhlíku nebo v
květináči prospělo přes léto umístění venku na
slunci a čerstvém vzduchu. Nyní je potřeba správně
je přezimovat, aby vám vydržely přes zimu a mohli
jste z nich vařit i příští rok. Bylinkám neodpírejte ani
v zimních měsících světlo. Vyhovovat jim bude
okenní parapet orientovaný na jih nebo východ. Dny
se ale krátí a tím i stagnuje růst rostlinek. Jestliže
často sklízíte a potřebujete urychlit produkci bylin,
nasvěcujte je.
Zajistěte bylinkám také vhodnou teplotu - dařit se
jim bude při 10 až 20 stupních Celsia. Nejlepším
místem k zazimování je proto zimní zahrada chladná a světlá. Zde budou mít rostliny ideální
podmínky k přečkání zimního období. Snesou ale i
umístění na prosvětlené chodbě, vydrží také při
běžné pokojové teplotě, počítejte ale s pomalejším
růstem. Také by jim mohl vadit suchý vzduch, proto
jim prospěje pravidelné rosení.
S teplotou souvisí i množství zálivky. Pokud jste
bylinku umístili do chladnější místnosti, zalévejte
méně často. V pokojové teplotě bude spokojená se
stejným množstvím vody jako přes rok.
Bylinky vypadají atraktivně a dobře chutnají, kromě
toho ale i vypouštějí vonné silice. Nevtíravá vůně
působí pozitivně na vaši mysl a tím slouží jako
aromaterapie.
Co v zimě s bylinkami, které pěstujete na záhonku?
Přikryjte je mulčovací kůrou a jehličnatými větvemi
ještě před příchodem velkých mrazů. Většina bylin
pochází z oblasti mírného pásu a zimu by proto měly
přežít bez výrazné újmy. Opatrně však zacházejte
např. s bazalkou nebo oreganem, tedy rostlinami
pocházejícími z oblasti Středozemí.
Menší choulostivé rostlinky je možné přesadit do
květináčů a nechat přezimovat uvnitř domu nebo
bytu.

Na parapet se vždy nějaký květináč vejde. Pro
uvedené bylinky stačí několik větších květináčů nebo
truhlíků. Do větší nádoby vysadíme vavřín jako
solitéru a protože je nejvyšší rostlinou, umístíme ho
na slunce, ale tak, aby nepřekážel. Do jiné nádoby
samostatně vysadíme mátu peprnou, protože její
plazivé oddenky by brzy utlačovaly sousední bylinky.
Mátě stačí polostín, proto ji klidně postavte pod
vavřín. Další oddíl bylinkové zahrádky vyhradíme
trvalkám. Růžově kvetoucí dobromysl obecná je
oblíbeným kořením italské, francouzské, ale i české
kuchyně. Sušší stanoviště jí prospívá zrovna tak jako
routě vonné. Nízký keřík tymiánu umístíme rovněž
do samostatného truhlíku a obrubu osázíme
voňavou mateřídouškou.
V bylinkové zahrádce nesmí chybět tradiční pažitka,
kadeřavá petrželka a kopr. Těm se bude dařit v
polostínu a vlhčí půdě. Pro anýzovou chuť i vůni
vysejeme nenáročný kerblík setý. Jednoletá léčivka
měsíček lékařský pomůže svými oranžovými sluníčky
květů oživit jinak fádní „zelené“ bylinky. A máte-li
ještě trochu prostoru vysaďte do hlubšího květináče
jednu rostlinu libečku a komu nevoní její vůně,
může vyzkoušet yzop lékařský. Drobné
modročervené kvítky lákají včely a aromatická nať
se užívá jako léčivka i koření do polévek, salátů
nebo k masu.
Bylinky rozmnožujeme buď dělením starších trsů
anebo výsevem semen. Při výsadbě nezapomeňte
na drenážní vrstvu, která zabrání přemokření
kořenů. Na dno truhlíku nebo květináče se dává 5
až 6 centimetrů písku smíchaného s keramzitem.
Zemina pro bylinky by měla být propustná.
Písčitohlinitá směs je lepší pro mateřídoušku a
tymián, bazalka a libeček potřebují výživnější a těžší
směs zeminy. Některé bylinky, například levandule a
yzop vyžadují zeminu s obsahem vápna, které
snadno nahradíme přídavkem staré roztlučené
omítky.
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ZE SVĚTA

http://jablonecky.denik.cz/
JABLONEC NAD NISOU - Jablonecká Česká
JABLONEC n.N. - TVOŘÍME DUŠÍ 2009
mincovna odstartovala
Sdružení ARTEFAKTUM.CZ a Centrum pro zdravotně
včera sérii platinových
postižené libereckého kraje Vás srdečně zvou do
medailí z cyklu
Spolkového domu - E.Floriánové
Výjimečné české stavby.
1736/8 v Jablonci n. Nisou dne
První z nich nese motiv
5.prosince 2009 na ADVETNÍ
Chrámu svatého Víta.
SETKÁNÍ pro děti i dospělé, které je
Příští rok bude
součástí již VI.ročníku regionálního
následovat Chrám svaté
projektu TVOŘÍME DUŠÍ 2009.
Barbory v Kutné Hoře. Medaile váží půl kila a stojí
Široká veřejnost bude mít možnost
590 tisíc korun. „Máme objednávky na sto kusů a
shlédnout tvorbu handicapovaných
další budeme razit do února podle zájmu zákazníků.
umělců a tvůrců a jejich přátel, kteří i přes svůj
Maximálně to bude čtyři sta kusů,“ uvedl obchodní
handicap dokáží vytvářet nesmírné kulturní hodnoty
náměstek mincovny Libor Křapka. Minci navrhl
a zapojují se do běžného života, čímž naplňují motto
Vladimír Oppl, autor dvacetikoruny. Měří 85
projektu „ Bez bariér v duši i v životě „. Slavnostní
milimetrů. Je na ní svatovítská katedrála a socha
zahájení bude v 10hod. a předpokládaný konec v 17
kardinála Schwarzenberga.
hodin. Po celý den bude probíhat bohatý kulturní
program. Součástí setkání je zpívání u Jizerského
KRKONOŠE - Provozovatelé některých lyžařských
betléma v kostele Dr.Farského, které zahájíme
areálů v Krkonoších začali
koncertem ve 14 hodin. Široká veřejnost bude mít
včera díky poklesu teplot
také možnost zakoupení dárečků, které Vám po celý
pod bod mrazu s
den nabídnou chráněné dílny z celého libereckého
technickým zasněžováním
kraje. Záštitu nad tímto setkáním převzali senátorka
sjezdovek. Sněhová děla
Mgr. Soňa Paukrtová a starosta města Jablonce nad
již spustili v horních
Nisou Mgr. Petr Tulpa. Rádi bychom tímto pozvali
partiích areálu na Černé
všechny lidičky se srdcem na správném místě, aby
hoře u Janských Lázní.
svou účastí podpořili tento projekt a podpořili
Sjezdovky v areálu
činnost našich handicapovaných spoluobčanů.
Mísečky – Medvědín začal
Sdružení Artefaktum.CZ a CZP LK o.s.
také zasněžovat
špindlerovský Skiareál.
JABLONEC NAD NISOU Vlekaři nevylučují, že by v případě trvání mrazů či
Sklárny v Desné a Zásadě
dalšího sněžení mohli o víkendu spustit vleky.
koupila jablonecká Preciosa
Najisto však víkendové lyžování vlekaři neslibují.
Ludvíka Karla. Společnost tak
„Záleží na počasí. Ve čtvrtek a v pátek má přijít
získala nejdůležitější zdroj
oteplení,“ řekl šéf mísečských vleků Zdeněk Spilka.
surového skla v celém
Podle Petra Hynka z areálu na Černé hoře by o
regionu. V nové firmě
případném víkendovém lyžování mělo být jasno v
Preciosa Ornela pracuje asi
pátek. Teplota na Černé hoře dnes klesla k minus
devět set lidí, je největším zaměstnavatelem na
pěti stupňům Celsia. Sníh, který Krkonoše zasypal v
Tanvaldsku. Podle znaleckého posudku je hodnota
polovině října, již téměř všechen roztál. V Mísečkách
firmy 686 milionů korun. „Karl měl podnik údajně
podle Spilky leží do deseti centimetrů sněhu, který
koupit za řádově dvě stě milionů korun,“ prozradil
napadl od pondělí. Na vrcholu Černé hory je patnáct
dobře informovaný zdroj ze společnosti Jablonex
až dvacet centimetrů přírodního sněhu. Právě na
Group, která sklárny prodávala. Shodou okolností se
Černé hoře se letos lyžovalo o víkendu sedmnáctého
částka dvě stě milionů shoduje i s cenou dvaceti
a osmnáctého října. Stovky lyžařů měly k dispozici
akcií společnosti, která je zveřejněná na internetu.
tři sta metrů dlouhou sjezdovku u vleku Sport 1.
Mluvčí společnosti Preciosa Stanislav Kadlec nechtěl
Oteplení a obleva však již další provoz vleku
cenu nijak komentovat. „Ano. Firma je prodaná
neumožnily. Některé areály chystají na zimu slevy.
Preciose,“ potvrdila pouze Jana Hlůžová, finanční
Levnější jízdné budou mít především rodiny a školy.
ředitelka Jablonex Group. Víc informací neposkytla.
„Když k nám přijede rodič s dítětem, sám si koupí
„Společnost byla založená prvního listopadu a od té
celodenní permanentku za plnou cenu, ale pro dítě
doby je jejím stoprocentním vlastníkem Preciosa, i
nebo děti ji dostane za padesát procent,“ vysvětlil
když to ještě na obchodním rejstříku není vidět, ale
například Petr Ceé, šéf areálu v Rokytnici nad
smlouvy jsou již podepsané,“ uvedl mluvčí Preciosy.
Jizerou. Harrachov a Benecko se zase zaměřily spíše
Koupili sklárny v Desné a také v Zásadě.
na školy a výcvikové kurzy. Nabízejí jim velké slevy.
Posudek vyčíslil cenu skláren na 686 milionů
Preciosa získala pro celý region důležitou základnu
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suroviny - skla a producenta nejlepšího rokailu,
drobných perliček, ve světě. Vyvážejí se do Afriky či
Mexika, kde z nich vyrábějí například suvenýry pro
turisty. Znalecký posudek vyčíslil celkovou cenu
skláren na 686 milionů korun, v zásobách mají zboží
za zhruba tři sta milionů. „Závazky společnosti
přesahují padesát milionů korun,“ uvádí také
posudek. Provoz skláren se nezmění. „Nechystáme
žádnou revoluci. Společnost dál pojede tak, jak
pracovala pod hlavičkou Jablonex Group,“ upozornil
Kadlec. Surovinu, sklo v tyčích, potřebují k další
výrobě i drobní podnikatelé na Jablonecku. Mnozí z
nich ji nakupovali právě v Desné. „I to bude možné
po změně majitele,“ ujistil mluvčí. Podle
neoficiálních informací by se Preciosa Ornela měla
věnovat i obchodu s perlemi, což jsou klasické
skleněné korálky. Vyráběly se ovšem především v
Železném Brodě, který skončil. Jejich výrobu chce
společnost údajně zajistit u drobných mačkářů skla.
Díky tomu by mohli tito podnikatelé mít více práce.
„Preciosa Ornela vlastní výrobu perlí nemá a
nepředpokládá, že by ji měla. Pokud bude
obchodovat s perlemi, bude je brát ze zdrojů na
Jablonecku,“ komentoval tuto informaci Kadlec.
Nová společnost má vlastní představenstvo, vlastní
vedení. Zda lidem hrozí propouštění, Kadlec
neupřesnil. Řekl pouze, že o tom rozhoduje vedení
firmy. „Pokud by k něčemu takovému mělo dojít,
budeme tyto věci komentovat až následně, jak je
naším zvykem.“ Mluvčí upozornil, že Preciosa
předpokládá, že firma bude dobře prosperovat.
Sklárny patřily ještě v říjnu bižuternímu gigantu
Jablonex Group. Ten ale končí a rozprodává
majetek. Velký zájem investorů se dá předpokládat
ještě u jejich České mincovny, která má roční zisk
mezi šedesáti až sedmdesáti miliony.

MIZEJÍ PTÁCI - Za
posledních třicet let zmizelo z české přírody na 10
milionů ptáků. A úbytek pokračuje. Vyplývá to z
letošního sčítání ptactva, které zveřejnila Česká
společnost ornitologická. V krajině tak je například
méně vrabců, kukaček, koroptví anebo čejek.Čeští
ornitologové prověřovali vývoj 126 běžných ptačích
druhů v rámci Jednotného programu sčítání ptáků,
který nepřetržitě běží už od roku 1982.
Které druhy ubývají: Koroptev polní, Vrabec domácí,
Vrána obecná, Kukačka obecná, Vlaštovka obecná
Stabilní vývoj: Sýkorka parukářka, Labuť velká,
Šoupálek dlouhoprstý, Bažant obecný, Drozd
kvíčala,
Které druhy přibývají: Husa velká, Datel černý,
Holub hřivnáč, Kachna divoká, Křepelka polní.
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2009

Ukazuje se to například na čejce chocholaté, dříve
velmi rozšířeném ptačím druhu.
Od příštího roku mají platit nová pravidla dobrého
zemědělského hospodaření, pro něž se vžila zkratka
GAEC. Jejich smyslem je i ochrana přirozených
druhů zvířat včetně ptactva.
Zemědělci například nebudou smět rušit krajinné
prvky, jakými jsou například stromy nebo remízky,
ani rybníky. Pokud závazná pravidla nedodrží,
přijdou o část státních dotací.
Z jiného ornitologického výzkumu vyplývá, že z
českých řek a jezer by kvůli globálním klimatickým
změnám mohla už do konce tohoto století zcela
zmizet labuť velká, jeden z nejtypičtějších ptáků
České republiky.
Dalším typickým českým ptákem je kukačka obecná,
které by naopak klimatická změna měla prospět. Na
konci 21. století by se dokonce mohla "nastěhovat"
až na Island, kde zatím nežije.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ –
SUPŠS v Železném Brodě
08.11.2009 - 2. den otevřených dveří
2. den otevřených dveří se koná v pátek 27.
listopadu 2009, od 8.00 do 16.30 hodin.
Zájemcům o studium předáme informace o našich
studijních oborech:
1] Obor Produktový design. K vidění bude vynikající
počítačové zázemí, profesionální grafické programy
a 3D modelování.
2] Obor Aplikovaná chemie – nahlédněte do výuky v
odborných učebnách a laboratořích.
3] Obor Výtvarné zpracování skla – šest různých
oddělení: malování skla, broušení skla, skleněná
bižuterie a šperk, rytí skla, skleněné figurky a hutní
tvarování skla.
MŠ Zásada:
 ve čtvrtek 12.11. 2009 v 8,00hod přijede
do MŠ fotograf.
Prosím rodiče,
kteří budou mít
zájem o focení
svých dětí, aby se
včas zapsali.
 Vážení
rodiče,naše MŠ
pro rodiče
předškoláků
připravila
informační schůzku "O školní zralosti".
Schůzka se bude konat v oddělení rybek ve
čtvrtek 19.11. asi od 14,45hod (čas bude
ještě včas upřesněn).
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KULTURA
AKCE ŽELEZNÝ BROD
VÝSTAVA - SKLENĚNÉ BETLÉMY
Městská galerie Vlastimila Rady - 1.12.2009 31.1.2010
Na měsíc prosinec pro Vás připravujeme výstavu s
názvem Skleněné betlémy doplněnou o kresby dětí z
místních škol. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý
1. prosince od 13:00 hodin v Městské galerii
Vlatimila Rady. Pokud máte i vy doma Skleněný
betlém a chtěli byste jej propůjčit na tuto výstavu,
přihlašte se nejpozději do 15. listopadu na tel.č.:
483 333 925, odbor kultury a školství.
ČERVÍK JIŘÍK A SVĚTLUŠKA LIDUŠKA JDOU
POPRVÉ DO ŠKOLY - Městské divadlo ŽB
Liduščino divadlo Praha, 24.11.2009
Červík Jiřík a světluška Liduška zjistí, že neumí
počítat, kolik jablíček potřebují najít, aby kolem nich
mohli bydlet všichni kamarádi. Neumí ani číst, aby
zjistili, kdo se má na jejich louku zítra přistěhovat.
Vydají se proto poprvé do velké školy. Ve škole ale
učí paní učitelka, která mluví úplně jinou řečí než
oni. Je to řeč anglická a kdo ji chce umět, ať se
přijde podívat, my vás ji také naučíme. Začátek v
10:00 hodin Vstupné 35 Kč
ROCKOVÝ VEČER
Železný Brod - hospůdka Jizera - 14.11.2009
Rockový večer s kapelou The Broken Dam pořádají
v sobotu 14. listopadu od 20:00 hodin v hospůdce
Jizera (Železný Brod, ul. Masarykova). V programu
zazní skladby rockových legend: Deep Purple, Judas
Priest, AC/DC a dalších. Vstupné dobrovolné.
Pořadatelé akce se těší na Vaši návštěvu. Více info
na: www.thebrokendam.cz
POK - PÁTEČNÍ OTEVŘENÝ KLUB
DDM Mozaika - 13.11.2009 - 27.11.2009
Pokud máte v pátek čas zavítejte do DDM Mozaika
(Jiráskovo nábřeží 366, Železný Brod) a společně s
námi si v otevřeném klubu můžete něco pěkného
vyrobit: 13.11. Výroba svíček ze včelího vosku,
20.11. Ruční zpracování ovčí vlny, 27.11. Adventní
věnce, Neváhejte a navšivte nás.

AKCE JABLONEC nad Nisou
LADISLAV KOZÁK 1934 – 2007
23.10.2009 - 31.1.2010, Mince, medaile, plastiky.
Místo konání: Muzeum skla a bižuterie
TAKOVÍ JSME BYLI 1996
12.11.2009 od 20:00, Svaté nadšení himalájských
amatérů na Mt. Everestu. Promítá a povídá Zdeněk
Abdul Hrubý a Jarda Kutil. Místo konání: Klub Na
Rampě
J.A.R. – 20 let
13.11.2009 od 20:00, Originální česká kapela na
výročním turné. Místo konání: Eurocentrum
Jiráskova
BROUČCI - A BYLA ZIMA ...
15.11.2009 od 16:00, Pásmo pohádek pro nejmenší.
Vstupné: 30,- Kč. Místo konání: Kino Junior
LUCIE BÍLÁ
16.11.2009 od 19:00, Slavnostní komorní koncert
konaný k 20. výročí od Sametové revoluce. Lucie
Bílá vystoupí za klavírního doprovodu Petra Maláska
a DPS Vrabčáci se sbormistrem Mgr. Pavlem Žurem.
Místo konání: Kostel sv. Anny
THE PLASTIC PEOPLE VE FILMU
16.11.2009 od 19:30, Místo konání: Klub Na Rampě
AKCE ČESKÝ RÁJ
VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK A STARÝCH
POHLEDNIC
Muzeum Českého ráje, Turnov, 22.10.2009 až
22.11.2009
Výstava známek a starých pohlednic u příležitosti
80. výročí založení Klubu filatelistů Český ráj a 60.
výročí sběratelské činnosti Jaroslava Mojsla.
TURNOVSKÉ STŘÍBRO
Muzeum Českého ráje, Turnov, 14.5.2009 až
11.11.2009 od 9:00 hodin , Výstava ke 125. výročí
založení šperkařské školy v Turnově.
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ČERNÁ KRONIKA
ŽELEZNÝ BROD - V úterý 3.11.2009 v 1,50 hodin byl
při umísťování osoby do cely na Obvodním oddělení
v Železném Brodě napaden mladý policista. Agresor
- 57-letý muž ze Železného Brodu byl na obvodní
oddělení předváděn z důvodu, že řídil motorové
vozidlo pod vlivem alkoholu a nemohl prokázat svoji
totožnost. Muž byl na policistu agresivní, své
chování stupňoval neustálými agresivními urážkami
a vrcholem jeho jednání bylo fyzické napadení
službu konajícího policisty, kterému pěstmi útočil na
obličej. Policista byl nucen použít donucovací
prostředky a to hmaty, chvaty, údery a kopy a
pomocí služebních pout přimět muže ke klidu. I přes
obranu utrpěl policista drobná poranění. V současné
době byl muž obviněn z trestného činu Útoku na
veřejného činitele a Vyhrožování, za což může být
potrestán odnětím svobody v trvání až na tři roky.
JABLONEC N.N. - V průběhu pondělního odpoledne
došlo v ulici Revoluční v Jablonci n.N. k vloupání do
dvou zaparkovaných vozidel. Neznámý pachatel
rozbil skleněnou výplň dveří vozidla Š Fábia a zevnitř
odcizil tašku. U druhého vozidla Ford Tranzit stejně
rozbil okno dveří vozidla a odcizil autonavigaci.
Celkově způsobená škoda byla vyčíslena na částku
14 000 Kč.

protijedoucího vozidla Audi A6. Ke zranění nedošlo.
Vzniklá hmotná škoda představuje částku 120 000
Kč. Provinilý řidič si z nehody odnáší blokovou
pokutu ve výši 1 500 Kč.
JABLONEC N.N. -V průběhu noci z pondělí na úterý
došlo v ulici Pražská v Jablonci n.N. k vniknutí do
domu v rekonstrukci. Neznámý pachatel do
suterénu činžovního domu a odcizil tam benzínovou
sekačku s pojezdem, příklepovou vrtačku,
elektrickou vrtačku okružní pilu, akušroubovák,
elektrický hoblík, různé pily, tabely a neopomněl
přibalit i starožitnou tahací harmoniku Heligon v
originálním dřevěném kufru. Celkově způsobená
škoda představuje částku téměř 20 000 Kč.
NOVÁ VES - Ve středu 4.11.2009 v 11,25 hodin se
na silnici mezi Novou Vsí a Jabloncem n.N. stala
dopravní nehoda. 45-letá žena z Albrechtic v
Jizerských horách jela s vozidlem BMW klesáním od
Nové Vsi na Jablonec n.N. Bohužel při průjezdu
prudké pravotočivé zatáčky nepřizpůsobila rychlost
vozidla stavu a povaze zasněžené vozovky. Vozidlo
dostalo smyk, přejelo vlevo mimo vozovku a narazilo
do vzrostlého stromu. Na vozidle vznikla škoda za
90 000 Kč.

JABLONEC N.N. - V úterý 3.11.2009 v 21,40 hodin
došlo v katastru obce Jablonec n.N. k další dopravní
nehodě se zraněním. S vozidlem Š Felicia jel ve
směru od Jablonce n.N. na Dolní Černou Studnici
27-letý muž z Liberce. Při průjezdu pravotočivé
zatáčky dostal vlivem rychlosti na zledovatělém
povrchu vozovky smyk. Vyjel vlevo mimo vozovku a
sjel z příkrého srázu do lesního porostu. Kromě
zranění byl u muže zjištěn alkohol. Přístroj Drager
mu naměřil hodnotu 1,67 promile alkoholu v dechu.
Muž i přes nezvratný důkaz tvrdí, že žádný alkohol
nepil. V současné době je podezřelý ze spáchání
trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky,
za což může být potrestán odnětím svobody v trvání
až jeden rok

JABLONEC N.N. - V Mánesově ulici v Jablonci n.N.
se neznámý pachatel vloupal do sklepních prostor
jednoho domu. Ze sklepa pak odcizil trekové kolo a
4 hliníkové ráfky s letními pneumatikami. Majiteli
domu vznikla škoda ve výši 20 000 Kč.

JABLONEC N.N. - Pouhých 5 minut stačilo
neznámému pachateli k tomu, aby v Růžové ulici v
Jablonci n.N. vykradl zaparkované vozidlo Peugeot
405. U vozidla pachatel vypáčil okénko a zevnitř
odcizil přenosnou navigaci Mio. Majiteli vozidla
vznikla škoda ve výši 6 000 Kč. Pachatelé byli dva a
pracovali velmi rychle. Policisté mají k dispozici
jejich popis a intenzivně po nich pátrají.

NOVÁ VES - Do rekreační chaty na Nové Vsi n.N. se
o víkendu vloupal neznámý pachatel. U chaty rozbil
skleněnou výplň okna a z chaty odcizil digitální
kameru Canon, videorekordér LG, povlečení, silniční
kolo, notebook, potraviny, batoh a peníze. Majiteli
chaty vznikla škoda ve výši 77 000 Kč.

DOBRÁ VODA - V pondělí 2.11.2009 v 13,30 hodin
došlo na silnici vedoucí na Dobrou vodu k dopravní
nehodě. S vozidlem Ford Focus jel ve směru od
Kokonína na Dobrou Vodu 27-letý muž z Plzně.V
pravotočivé zatáčce vyjel s vozidlem více vlevo do
protisměru a předním rohem vozidla narazil do boku

DESNÁ - Ve čtvrtek 5.11.2009 v 18,20 hodin došlo v
Desné k dopravní nehodě motocyklu – čtyřkolky. Z
dvoru domu na komunikaci vyjížděl 44-letý muž z
Desné. Bohužel nezvládl řízení čtyřkolky a narazil
přední částí motocyklu do betonové zdi při okraji
vozovky. Než na místo nehody přijela policejní
hlídka, muž z místa odešel. Údajně muži nevzniklo
žádné zranění. Způsobená škoda představuje částku
152 000 Kč. Nehoda je dále šetřena.

TANVALD - V úterý 10.11.2009 v 3,00 hodin ráno
došlo v Tanvaldě v ulici Nemocniční k dopravní
nehodě, po které řidič havarovaného vozidla zemřel.
Ulicí Nemocniční směrem dolů jel s vozidlem Š
Felicia 32-letý muž z Tanvaldu. Z dosud nezjištěných
příčin vyjel mimo vozovku a narazil do kamenného
pilíře železničního viaduktu.
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POČASÍ

STŘEDA
11.11.

4 °C/3 °C

NEDĚLE
15.11

ČTVRTEK
12.11.

9 °C/1 °C

PONDĚLÍ
16.11.

PÁTEK
13.11.

10 °C/5 °C

ÚTERÝ
17.11.

SOBOTA
14.11.

10 °C/3 °C

STŘEDA
18.11.

11.
listopadu
2009

10 °C/4 °C

10 °C/4 °C

9 °C/3 °C

9 °C/3 °C

Druhý listopadový týden bude převážně ve znamení velké oblačnosti a na většině území občasných srážek.
Teploty budou i v nočních hodinách zůstávat nad bodem mrazu, denní se zastaví až na deseti stupních Celsia a
také v 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem +3 °C. V pondělí bude převážně zataženo, na většině
území s deštěm nebo přeháňkami, které budou pouze na vrcholcích hor smíšené. Denní teploty se zastaví na 7 až
11 °C. Úterý a ve středu bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, v horských oblastech déšť se
sněhem, pouze na nejvyšších
vrcholcích hor sněžení. Ranní
teploty budou klesat k 5 až 1
°C, odpolední se zastaví v úterý
na 5 až 9 °C, ve středu se
ochladí na 3 až 7 °C. Právě ve
středu 11. listopadu najdeme v
kalendáři sv. Martina, ke
kterému se váže jedna z
nejznámějších pranostik. Sv.
Martin letos na bílém koni
přijede pouze na vrcholky
českých hor. Jinak očekáváme
déšť. Výrazné ochlazení
neočekáváme ani v druhé
polovině týdne. I nadále bude
zataženo až oblačno, na většině
území s občasným deštěm nebo
přeháňkami, na horách srážky
smíšené nebo sněhové. Noční
teploty budou už klesat ke 3 až
-2 °C. Denní teploty se zastaví
na 3 až 8 °C. Vloni přijel sv.
Martin do horských oblastí s 12
hodinovým zpožděním. V roce
2007 se na sv. Martina v
Krkonoších, Jizerských horách a
v Krušných horách už lyžovalo.
11. listopadu bylo nejtepleji v
roce 1977, to se ojediněle
teplota vzduchu zastavila až
přes 17 °C.
LETNÍ KOVBOJOVÉ – (M. Hrubá, J. Hrubá, M. Kazda, D. Rajtrová, I. Havrda, V. Rajtr) rok-cca 1986
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PRANOSTIKA

11.11.
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 zamračeno na svatého Martina, bude zima
levná;
je-li jasno, bude zima tuhá.
Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude 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.
12.11.
Na svatého Josafata lepší kožich nežli vata.
16.11.
Na svatého Otomara neuvidíš komára.
17.11.
Počasí o svaté Alžbětě předpovídá, jak bude v létě.
Z ledu Alžběta má brod, u Kateřiny znám Ond.
(1472)
Svatá Alžběta se sněhem přilétá.

NA LYŽÍCH – (A. Hrubá, D. Rosíková, M. Rajtr, A. Rajtrová, M. Hrubá, M. Linková, E.Linka, M. Hrubý a Mílův
Rapid) rok cca 1970
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GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.




12. 11. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
13. 11. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Líba Kramářová
Jakub Vondrouš

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:

• 13.11. 1885 – Václav Rabas, český malíř († 26. října 1954)
• 14.11. 1501 – sňatek Kateřiny Aragonské a anglického
následníka Artura Tudora v Londýně
• 15.11. 1632 – Saská vojska bez boje obsadila Prahu a s ní
se znovu dostali do Prahy mnozí čeští emigranti.
• 16.11. 1810 – Karel Hynek Mácha, český básník, největší
představitel českého romantismu († 6. listopadu 1836)
• 16.11. 1875 – Anna Honzáková, první promovaná doktorka
medicíny na české lékařské fakultě v Praze († 13. října 1940)
• 16.11.1900 – Eliška Junková, česká automobilová
závodnice († 5. ledna 1994)
• 17.11. 1917 – Fan Vavřincová, česká spisovatelka

Významné dny v tomto týdnu:
11.11. Den válečných veteránů
13.11. Mezinárodní den nevidomých, Den památky padlých
14.11. Světový den diabetu
15.11. Den vězněných spisovatelů
16.11. Mezinárodní den tolerance
17.11. Státní svátek: Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studentstva,
Mezinárodní nekuřácký den








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

« Svátek svatého Martina »
Martin Tourský se narodil
r. 316 n.l. jako syn
pohanského římského
důstojníka v římské
provincii Horní Panonie
(dnešní Maďarsko). Ve
svých patnácti letech byl
proti své vůli přijat k
císařskému jezdectvu.
Legenda říká, že jedné
chladné noci v Amiens
viděl promrzlého nahého
žebráka. Svatý Martin
neváhal a svým mečem
rozetnul svůj plášť na
dvě poloviny, z nichž
jednu podal žebrákovi.
Následující noci se mu zjevil Kristus, oděný právě do
poloviny jeho pláště. Díky této události je vzýván na
ochranu proti chudobě a tato událost měla za
následek, že se dal pokřtít. O něco později, když mu
bylo asi dvaadvacet let byl z armády propuštěn,
cestoval po celé Itálii a Dalmácii. Poté odešel do
Francie, kde strávil většinu svého života. Deset let
žil jako poustevník. Roku 372 přijal svatý Martin
biskupský stolec v Tours. I po jmenování biskupem
žil nadále jako mnich ve své chatrči poblíž řeky
Loiry, kde později vzniklo opatství Marmoutier.
Zemřel v 81 letech roku 397 n.l. v Candes u Tours.
Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus
a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na koni s půlkou
pláště a žebrákem.
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Tato prastaré
pořekadlo značilo, že v době, kdy tento světec slaví
svůj svátek padal sníh a neodvratitelně se blížila
královna mrazivých večerů a dlouhých nocí – paní
zima.
SVATOMARTINSKÁ HUSA
Ke svátku sv. Martina
neodmyslitelně patřila dobře
vykrmená a upečená
tzv.“Martinská husa“. Původ
spojitosti mezi svatým Martinem a
husou můžeme nalézt ve dvou
legendách. Ta prvá praví, že husy svatého Martina
při kázání tolik rušily, že nyní pykají na
svatomartinském pekáči. Druhá legenda praví, že se
svatý Martin před svou volbou biskupem ze
skromnosti skrýval v husníku, ale husy ho svým
kdákáním prozradily. Ať už to bylo tak, onak nebo
úplně jinak je jedno. Každopádně husa patřila j
nejhlavnějším pokrmům. Jak si husičku upečete,
záleží jen a jen na Vás, tady máte malou nápovědu:
1 ks středně velké husy, 2 ks jablek, 2 ks hrušek,
snítka levandule, voda na podlévání, kmín, sůl
Husu omyjeme, za všech stran i zevnitř, nasolíme ji
a necháme v chladnu do druhého dne uležet.
Troubu předehřejeme na 190 °C, Nasolenou husu

vložíme do pekáče prsíčky dolů a podlijeme ji
horkou vodou (měla by sahat asi do čtvrtiny
pekáče), Husu pak obložíme jablky nebo hruškami
nakrájenými na měsíčky a zbavenými jádřinců,
posypeme trochou kmínu a pekáč dáme do trouby
Během pečení vidličkou propichujeme kůži husy,
jednak mezi stehny a trupem, ale také mezi křídly a
trupem (pozor! ne až do masa, jde nám o to aby
jsme se zbavili husího sádla a ne šťávy), Sádlo,
které nám vytéká postupně odebíráme naběračkou
do čisté nádoby, začneme ho však odebírat, až je
vyškvařené a pěkně čiré, do této doby husu znovu
nepodléváme. Během pečení ji občas přeléváme
částí vyškvařeného sádla a přiměřeně doléváme
horkou vodu. Jakmile je husa na hřbetě upečená
dozlatova, otočíme ji a pokračujeme v pečení a
sbírání sádla, dokud se nám neupeče dozlatova i z
druhé strany, pečeme tedy cca 1-1,5 hodiny
Měkkou husu pak vyndáme na mísu a přikryjeme ji
Z pekáče sebereme zbylé sádlo a přilijeme horkou
vodu, abychom měli dostatek šťávy, Usazeniny ze
dna a stěn odškrabáme do šťávy a necháme ještě
chvíli povařit, Nakonec husu naporcujeme, vložíme
zpět do pekáče a necháme ji v otevřené troubě
ještě chvíli odpočinout, Při podávání nezapomeneme
každou porci přelít trochou šťávy z výpeku.
MARTINSKÉ ROHLÍČKY
Na svátek sv. Martina se v naší rodině pekly
martinské rohlíky nebo podkovy, zvané též martiny,
roháče, zahýbáky či vandrovnice. Nevím, zda i
v ostatních rodinách, ale u nás to byla tradice již od
doby, kdy do rodiny Linkových přišla z Prostějova
babička Koudelková. Bylo to pečivo z kynutého
buchtového nebo rohlíkového těsta, ve tvaru
zahnutého válečku, nadívané mákem, tvarohem,
švestkovými, hruškovými nebo jablkovými povidly.
Protože sv. Martina bylo tradiční datum, kdy čeleď
opouštěla sjednanou službu a hledala si nového
hospodáře, dostávala toto pečivo na odchodnou
(proto vandrovnice). Martinské rohlíčky také
dostávali koledníci, kteří na tento svátek chodili na
martinskou koledu.
RECEPT na MARTINSKÉ
ROHLÍČKY:
Potřebujeme: 40 dkg
hladké mouky, 1 šlehačka,
1 Hera
Zpracujeme těsto, které
necháme 1 – 2 hodiny v
lednici odpočívat. Poté
rozdělíme na 4 díly, každý díl rozválíme na kruhovou
placku, kterou rozkrojíme napůl a ještě napůl, takže
vznikne 16 trojúhelníkových dílů. Jednotlivé rohlíky
plníme mákem, tvarohem, ořechy… rolujeme od
širšího konce k užšímu a mírně zahneme. Pečeme
do slabě růžova při 150 – 170 °C nejlépe v
horkovzdušné troubě. Ještě teplé obalíme v
moučkovém cukru ovoněném vanilkou.
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN
Jeřabinový šnaps.

0,7 l vodky, očištěné jeřabiny,
1-2 PL medu nebo třtinového
cukru.
Jeřabiny natrhejte koncem
měsíce září nebo v říjnu. Musí
být zralé. Očištěné je dejte na
dva dny zmrazit. Zmrazení není
nutné, ale dělá jeřabiny sladší. (nebo je skliďte po

mrazu). Zmrazené nebo rozmražené jeřabiny dejte
do zavařovací sklenice a zalijte je vodkou. Poměr je
zhruba 1:1, ale jeřabiny musí být vodkou zakryty.
Nechte macerovat 1-2 měsíce. Po této době
přefiltrujte přes papírový filtr na kávu, případně
přefiltrujte dvakrát a do šnapsu přidejte med nebo
cukr. Promíchejte, nechte stát jeden den a šnaps je
připraven k použití.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

JEŘABINY
Rostou bez
povšimnutí všude
kolem nás a
pochutnává si na
nich nanejvýš
ptactvo. Jeřabiny
jsou přitom
vynikající a zdravou
pochoutkou, která

se jen musí umět připravit!
Jak vypadají a chutnají jeřabiny. Jeřabiny jsou
plody stromu jeřábu, kterého je známo na 80
druhů. Zbarvení plodů se pohybuje od světle
oranžové po tmavě červenou. Jeřabiny voní po
jablku a chutnají hořce a trpce. Chuťově
nejpříjemnější je jeřáb ptačí, který poznáte
podle vzpřímenějšího růstu a pilovitých konců
listů. Plody se sbírají v říjnu až listopadu a
rychle se suší. Léčivé účinky jeřabin
Jeřabiny obsahují velké množství vitamínu C,
kyselinu jablečnou, flavonoidy, železo, vápník a
jód. Jsou nápomocné při poruchách činnosti
štítné žlázy, při potížích s krevním tlakem.
Tlumí také horečku, střevní a revmatické
potíže. Díky obsahu látek podobných ženským
hormonům se využívají při menstruačních a
klimakterických potížích. Ve velkém množství
mohou ale jeřabiny vyvolat průjem nebo
zvracení. Využití jeřabin v kuchyni
Z jeřabin lze vyrobit pochoutky, ze kterých se
budete olizovat až za ušima. Výborná je nejen
jeřabinová marmeláda (nejlépe ve spojení s
jablky a bezinkami), jeřabinový kompot a
různé zavařeniny, ale také kandované jeřabiny,
mošt nebo různé alkoholické nápoje. Ze
sušených jeřabin si můžete uvařit také čaj
nebo je přidávat do moučníků. Jeřabiny jsou
výborné k dochucení jablečného či hruškového

kompotu, zvláštní chuť dodají i pečenému
masu.
O Keltech a jeřabinách
Už ve starověku znali její použití. Vědci tvrdí,
že latinský název jeřabiny by mohlo být z
keltského jazyka sor=trpký, kyselý. Jeřabiny se
sušily přímo na slunci, nebo se nakládaly.
Plody se používaly k lovu ptáků. Ve
starogermánské mytologii byly zasvěceny bohu
hromu Donarovi. Z plodů se pálila kořalka a též
se vyráběl ocet. Anglické jméno jeřábu
"rowan" vzniklo pravděpodobně ze starého
skandinávského slova "runa" neboli "kouzlo".
Jeřáb hrál hlavní roli v obřadech druidů, z jeho
kůry získávali černou barvu na svá roucha,
které si oblékali při obřadech o novoluní a
ubývajícím měsíci. Virgulemi z jeřábu dřív lidé
vyhledávali rudné žíly. Jeřáb má ochrannou
moc proti čarování a blesku. Jeřabiny nesou na
vrcholku znamení pentagramu, symbol
ochrany. Proti uhranutí vás ochrání větévka
jeřábu, když jí budete nosit u sebe. Pálením
dřeva, listů a plodů jeřábu se dají přivolat
duchové, domácí skřítci, duchovní rádci a
elementární bytosti. Nejlepším obdobím je
svátek Samhain a Imbolc. Plody můžete pálit v
kadidle na odhánění nežádoucích bytostí.
Hůlka ze dřeva jeřábu je zvlášť dobrá na
vyznačení kruhu. A propíchnete-li kůlem z
jeřábu mrtvolu, její duch se nebude zjevovat.
Nejmocnější je jeřáb, který vyrůstá z jiného
stromu, zlé síly na něj nemají žádnou moc,
podobně jako nad jmelím. V lidovém léčitelství
dnes používáme především plody jako
regulátor střev, mají močopudné účinky,
působí na vylučování písku a drobných
kamínků. Používá se při plicních
onemocněních.
Plody jeřábu ptačího voní po jablkách a
chutnají hořce a trpce.
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Tento týden vaříme s jeřabinami :

Jeřabinový kompot
Jeřabiny omyjeme, zalijeme teplým cukerným roztokem (0,5 - 1 kg cukru na litr vody) a
necháme proslazovat. Druhý den plníme jeřabiny do sklenic, sklenice ponoříme do vodní lázně a
sterilujeme asi 20 minut při 85 °C. Přikryjeme celofánem a uzavřeme. Jeřabinový kompot
můžete využívat také jako náhražku brusinek při přípravě masa.
Jak se suší jeřabiny
Zralé plody dobře omyjeme a povaříme ve vodě 15 - 20 minut. Přidáme větší množství cukru,
necháme přes noc prosladit. Na druhý den jeřabiny usušíme v troubě.
Kuře na jeřabinách
4 kuřecí stehenní řízky, 3 lžíce másla, 250 g zavařených jeřabin, 120 ml smetany ke šlehání,
sůl na dochucení
Nakrájejte maso na větší kousky a na másle je osmahněte ze všech stran dozlatova.
Podlijte trochou vody, přidejte jeřabiny, osolte a promíchejte. Přiklopte a půl hodiny duste
na mírném plameni.
Vyjměte maso a dejte stranou; šťávu s měkkými jeřabinami můžete i propasírovat, chcete-li ji hladší. Do omáčky
přidejte smetanu a ještě několik minut povařte na mírném ohni do zhoustnutí. Maso přelijte omáčkou a podávejte
s rýží nebo knedlíkem.
Filírovaná husí prsa na polníčkovém salátu s jablkovým dresinkem a jeřabinami
1 kg husí játra, 200 g olej, 30 g sůl, 2 g pepř bílý, 500 g polníčkový salát, 1538 g jablka, 100
g Kalvodo, 300 g jeřabiny, 100 g olej olivový. Husí prsa osolíme, opečeme na oleji, vychladlá
krájíme na plátky.Polníčkový salát pokapeme jablkovým dresinkem. Na talíři upravujeme
plátky husích prsou, prokládáme polníčkovým salátem a posypeme jeřabinami. Jablka
omyjeme, oloupeme zbavíme jadřinců a jemně nastrouháme. Smícháme s kavadosem které je
také jemně nastrouhané a s olivo vým olejem. Do takto připraveného dresinku namáčíme listy
salátu.
Bažantí prsa
4 ks bažantích prsou, 40 g šunky, 2 hrušky, půl lžičky divokého koření, hladká mouka, 2 lžíce
oleje, lžíce másla, 100 g hroznového vína, 60 g jeřabin, 2 lžíce bílého vína, sůl, pepř, olej
Bažanta naložíme, osolíme, opepříme a okořeníme podle chuti. Prsa naplníme plátky oloupané
hrušky a šunkou a obalíme v mouce. Zprudka opečeme na směsi oleje a másla dokud není maso
měkké. Pak přidáme rozpůlené hrozny vína a plátky oloupané hrušky, zastříkneme vínem,
prohřejeme a podáváme s opékanými bramborami.
Jeřabinový džem
500 g kuliček jeřabin, 500 g cukru (já použila přírodní třtinový), 1 velká skořice (špalík
asi 10 cm dlouhý), 10 hřebíčků, dvě lžíce vody (20 ml), 1 vrchovatá čajová lžička
vloček agar-agar, 100 ml vody
Očištěné jeřabiny a koření dejte vařit do hrnce společně s vodou. Vařte na mírném
plameni a z počátku často míchejte. Povařte 15 minut. Pak přidejte půlku cukru,
promíchejte a vařte 5 minut. Mezitím přiveďte k varu 100 ml vody, vsypte do ní agar. Na středním plameni nechte
3 minuty jemně probublávat a přitom často míchejte.
Poté agarovou vodu odstavte z ohně a přidejte k jeřabinám společně s druhou půlkou cukru. Promíchejte a vařte
ještě 5 minut. Vyjměte koření a plňte do čistých, nahřátých sklenic. Sklenice včetně víček před plněním umyjte
horkou vodou s jarem. Můžete je ještě sterilizovat v pekáči v troubě ponořené do výšky 3 cm do vody při teplotě
100 stupňů Celsia 10 minut.
Česneková pomazánka s tymiánem a jeřabinami
200 g tvrdého sýra, 150 ml majonézy, 3-6 stroužků česneku, tymián, kremžská hořčice,
jeřabiny – naložené. Sýr najemno nastrouháme. Přidáme majonézu v množství podle
žádoucí konzistence. Česnek prolisujeme a přimícháme. Přidáme tymián, nejlépe mírné
rozetřený. Podle chuti přidáme asi lžičku hořčice. Mažeme na jednohubky nebo chlebíčky. Zdobíme kuličkami
zavařených jeřabin.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 66. 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: 30.
„U Holubářky“ později „Lufinkovo “ Nový dům, majitelem jest Václav Lufinka z Radčic,

dům dříve patřil jeho tchánovi Josefu Boučkovi, který dům koupil od Marie Hnykové – Holubářky. Starý dům
vyhořel v roce 1934. Jest to poslední dům v Josefínském číslování, v květnu 1771. (ze starých knih)
ROK

MAJITELÉ

1637

Adam Adamička

1653

Jakub Adamička

1670

1730

Jan, Matěj Adamičkovi –
otcové, bratři
Jan, Matěj Adamičkovi –
synové, bratranci
Matěj Adamička, Václav
Šrejma
Josef Kubáček ¼

1798

Josef Kodejš

1819

Franc Kodejš

1934

Marie Hnyková Holubářka
vyhořel

1717
1703

Boučkovi
Do roku
2000
2009

Lufinkovi
Marcel a Renata
Pohlovi – „Lůfovi“
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

První kázání: Nový farář byl před svým prvním
kázáním tak nervózní, že skoro ani nemohl mluvit.
Příští neděli, před druhým kázáním, se zeptal
přítomného arcibiskupa,co má dělat, aby se uvolnil.
Ten mu poradil, aby si kápnul do vody trochu
vodky, a po pár hltech bude daleko klidnější. Farář
poslechl a skutečně se cítil tak dobře, že by dokázal
mluvit i ve vichřici. Po bohoslužbě se vrátil do
sakristie, kde našel lístek od arcibiskupa: Vážený
Otče, příště si nalijte vodku do vody, ne vodu do
vodky. V dalším připojuji pár poznámek, aby se
neopakovalo to,co jsem viděl na dnešní mši: Na
okraj kalicha není nutné dávat kolečko citrónu. Ty
kabinky v boční lodi jsou zpovědnice, ne toalety.
Snažte se neopírat o obraz Panny Marie a už vůbec
ji nemusíte objímat a líbat. Máme 10 přikázání, ne
12. Apoštolů bylo 12, ne 7, a žádný z nich nebyl
trpaslík. Našeho Pána Ježíše Krista a Jeho Apoštoly
nenazýváme JC & His Boys. Ježíš Kristus byl
pomazaný, nikoliv namazaný. Svatému Kříži
neříkáme Velký Téčko. David porazil Goliáše
prakem a kamenem, není pravda, že by ho dojebal,
ani mu nedal lekci, na kterou do smrti nezapomněl.
Jidáše neoznačujeme za zkurveného zmrda.
Svatého Otce se nesluší nazývat Papa Ratzi. Bin
Ládin neměl prsty v Ježíšově smrti. Otec, Syn a
Duch Svatý nejsou Fotr, Junior a Strašidlo. Panna
Maria není Máňa, co to eště nedělala. Svěcená voda
je na požehnání, nikoliv na osvěžení zátylku. Nikdy
se nemodlete vsedě na schodech před oltářem.
Hostie nejsou chipsy, tedy je nepřikusujeme k vínu,
ale rozdáme věřícím. Věřící vhazují příspěvky do
pokladničky dobrovolně, nápis "Vaše spropitné je
můj plat" je tedy na pokladničce zcela zbytečný.
Hříšníci půjdou do pekla, ne do piči. Při otčenáši je
možno zvedat ruce k nebesům,a le ne se kývat do
vlny. Vaši iniciativu, aby si všichni přítomní
zatancovali, hodnotím kladně, ale dělat vláček po
celém kostele, to nemusíte. Na konci modlitby
říkáme Amen, nikoli Šlus a z kazatelny se chodí po
schodech, nejezdí se po zábradlí! Důležité: Ten, co
seděl v koutě u oltáře a o kterém jste tvrdil, že to je
buzík v sukni a transvestita bez mejkapu, to jsem
byl já. Doufám, že do příští Neděle tyto nedostatky
napravíte. Jinak na druhé kázání to bylo celkem
dobré. S pozdravem Arcibiskup.
Jaký je rozdíl mezi americkou a ruskou ponorkou?
Ruská se musí občas vynořit, aby se veslaři mohli
nadechnout.
Jaký je rozdíl mezi Angličanem, Francouzem, Židem
a Rusem? Angličan má ženu a milenku. Má rád
ženu. Francouz má ženu a milenku. Má rád milenku.

Žid má ženu a milenku. Má rád matku. Rus má ženu
a milenku. Má rád vodku!
Američtí archeologové kopali v hloubce 5 metrů, což
odpovídá stáří 1 milionu let. Našli měděný drát a tak
usoudili, že již tenkrát u nich existovalo telefonní
spojení. Rusové kopali 10 metrů pod zemí, což
odpovídá stáří 2 milionu let. Nenašli nic. Usoudili
tedy, že již tenkrát měli bezdrátové spojení.
"Pane doktore, jak dopadla moje operace?"
"Já nevím, já jsem svatý Petr."
Babičko, zavři oči! A pročpak, broučku? Tatínek
říkal, že až zavřeš oči, tak budeme mít spoustu
peněz.
"Heč, já jsem byl včera zadarmo v Zoo!" chlubí se
Jan. "No, že Tě tam pustili, to se nedivím," reaguje
Anička, ale, že Tě pustili ven?"
Syn se chce oženit a nechal si vyhledat partnerku
počítačem. "Synu, mně se zdá nevhodné, aby tvé
manželství řídil stroj," zrazuje ho otec. "No a jak ty
jsi se seznámil s maminkou?" "Normálně, vyhrál
jsem ji v pokru."
Jaký je rozdíl mezi interiérem a exteriérem?
Interiér je teriér vevnitř a exteriér je bejvalej teriér.
Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a slivovicí?
Žádný. Čím je starší, tím je větší opice.
Proč mají ženy menší chodidla než muži?
Aby mohli stát blíž ke kuchyňskému dřezu.
Řekne pán paní: „Tak si budem dávat hádanky, a
když já neuhádnu tak Vám dám bůra, a když vy
neuhodnete tak Vy mi dáte kilo." A paní řekne: „Tak
dobře, tak začněte." Pán začne: „Když to leze
nahoru, má to osm noh, když to leze dolu, máto tři
nohy a když to doleze dolu, tak to má červenou
čepičku. Co je to?" Paní: „Nevím tady je kilo. A co to
teda je?" Pán: „Taky nevím, tady máte bůra."
Myslivec přelézá plot, omylem mu brokovnice spustí
a několik broků mu prostřelí piňďoura. Doktor to
pospravuje, co může a když se s chlapem loučí,
dává mu vizitku a povídá: "To je kontakt na mého
bratra, měl byste ho asi navštívit". "On je doktor???"
"Ne, flétnista. Ale ukáže vám, kam máte dávat
prsty, abyste si nenachcal do ksichtu....

MOUDRÁ VĚTA

QUA VINUM INFLUIT, REFLUENT DECRETA BIBENTIS
Kudy se vlévá víno, i tajemství pijáka proudí (Opilý poví vše na sebe i na jiné)
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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,
byste, 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.
MĚSTSKÉ MUZEUM V
ŽELEZNÉM BRODĚ
náměstí 3. května 37
468 22 Železný Brod
IČO 43 25 72 83
muzeum@zelbrod.cz
otevírací doba: říjen – duben:
so – ne: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Výpravy se mohou telefonicky
objednávat i mimo sezónu.

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!

17

