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Z DOMOVA

POZOR !!!
NEPŮJDE ELEKTRICKÝ PROUD - Dne
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/

VANDALOVÉ V NAŠÍ OBCI- V pátek 13. 11.
2009, v noci (cca kolem 2 hodiny ranní),
procházeli naší obcí až do Zásady a provrtávali
pneumatiky a sprejovali po domech, cedulích,
dveřích a autobusové zastávce různé znaky.
Dokonce odnesli od Blažků a Lancových
popelnice a dali je doprostřed hlavní silnice,
což ohrozilo
řidiče kamionu,
který naší obcí
projížděl.
Pokud si
vzpomenete na
něco, co jste
v noci slyšeli, či
viděli, určitě
informujte
policii.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/Vandalove_
v_Louznici_13.11.2009/
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Dne 14. 11. 2009 se v naší sokolovně v Loužnici, konala již tradiční, letos v Loužnici
IV. ročník. „POSLEDNÍ LEČ“
Večer se opravdu vydařil, kapela Rytma krásně hrála, Iva nádherně zpívala, kuchaři podávali skvělá
jídla, tombola byla obzvláště bohatá a všichni měli super náladu.

http://www.nazadusi.estranky.cz/fotoalbum/nase-akce/posledni-lec2009
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ZIMNÍ AKCE V LOUŽNICI
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.

BARBORKY
Ve čtvrtek 3. 12. 2009, v podvečerních hodinách, potkáte v naší obci družinu „Barborek“
Foto loňské Barborky: http://www.nazadusi.estranky.cz/fotoalbum/naseakce/barborky-2008
MIKULÁŠ, ANDĚLÉ a ČERTI
Nezapomeňte, že v sobotu 5. 12. 2009, v podvečer, se ke zvoničce snese
poselstvo z nebes, svatý Mikuláš a Andělé a z pod skály vylezou z pekla
čerti, aby prošli naší obcí a navštívili Loužnické dětičky.
Foto loňský čerti: http://www.nazadusi.estranky.cz/fotoalbum/naseakce/mikulas-2008

„ZELIÁDA 2009“

12. 12. 2009 se koná v Hospůdce na záduší „ZELIÁDA“, tak si připravte
sklenice, na vzorky, prohlédněte kérhanice a Ti co letos nenakládali, ať si připraví
chuťové pohárky na ochutnávání. Každoročně již od roku 1999 se u nás v Hospodě
Na Záduší pořádá tradiční klání o nejchutnější nakládané Vysocké zelí. První cena
je zápis na kameninový zelňák, který je „putovní“, ale je vystaven celoročně v hospodě. Porotou jsou všichni
návštěvníci a udělují anonymním soutěžícím svoje body, při vyhlášení výsledků je již tradicí, že jsou oceněni
první 3 výherci a také ten poslední, ten dostává cenu útěchy. Tak Vás všechny srdečně zveme, přijďte se podívat
a zasoutěžit si, nebo ochutnat nějaké místní specialitky, samozřejmě se zelím.
Jak se kérhalo v Loužnici jukněte na:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/KTERAK_SE_V_LOUZNICI_KERHA_ZELI_DO_KERHANICE/
Foto z loňské zeliády: http://www.nazadusi.estranky.cz/fotoalbum/nase-akce/zeliada-2008

A

ŠTĚDRODENNÍ PROCHÁZKA SE SVAŘÁKEM
Tak jako i v minulých letech i letos na Štědrý den, po obědě (kolem 13:30), se uskuteční
procházka okolo naší obce a ať je počasí jakékoliv, jistě nám jej zpříjemní čaj, svařák a
horká čokoláda pro děti. Pokud bude zamrzlé koupaliště, jistě se bude bruslit a sejdeme
se na ledě. A pokud nebude led, vypustíme na vodu lampionky.
A jaký byl štědrý den v roce 2008? Podívejte se zde: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE__STEDRY_DEN_24.12.2008/

ŠTĚPÁNSKÁ DISKO
V pátek 25.12.2009 vypukne od 21 hodin, již tradiční a vyhlášená Štěpánská
diskotéka
Hrát nám bude DJ Matěj
Foto z loňské disko: http://www.nazadusi.estranky.cz/fotoalbum/nase-akce/stepanska-disko-2008
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PRASEČÍ CHŘIPKA – Také se jí bojíte, a nejste si
jisti, jestli je to opravdové…
Zde je souhrn příznaků, které
vydali čeští odborníci v době,
kdy se objevila prasečí chřipka
ve Španělsku.
Příznaky prasečí chřipky:
horečka, zimnice, únava, nechutenství, kašel, rýma,
škrábání v krku, nevolnost, zvracení, průjem,
komplikací je těžký zápal plic a selhání dýchání.
Varovné příznaky u dítěte, kdy je nutno ihned
vyhledat lékaře: zrychlené či obtížné dýchání,
namodralá barva kůže, nedostatečný příjem tekutin,
při horečce se objeví na kůži flíčky.
Varovné příznaky prasečí chřipky u
dospělého: zrychlené či obtížné dýchání, bolest či
tlak v oblasti hrudníku a břicha, náhlé závratě,
zmatení, vážné či vytrvalé zvracení.
Cesty nákazy prasečí chřipky: kapénková
infekce se šíří nejčastěji kýcháním a kašláním z
člověka na člověka, virus je přenosný z člověka na

člověka, někdy se lidé mohou nakazit také dotekem
místa infikovaného virem a následného přenosu do
úst nebo nosu, z vepřového masa se člověk
nenakazí, virus se nepřenáší potravinami, tepelná
úprava nad 64 stupňů Celsia virus spolehlivě zničí,
virus může žít mimo tělo dvě i více hodin
Prevence proti prasečí chřipce: 15 až 20 sekund
si mýt ruce pod tekoucí teplou vodou, Udržovat si
dobrý fyzický stav – tedy mít dostatek spánku,
nebýt oslaben, pít hodně tekutin, jíst zdravou
stravu, dostatek vitamínů apod. Omezit kontakt s
místy, které přichází do styku s velkým množstvím
osob. Při kašli zakrýt nos a ústa papírovým
kapesníkem, použitý kapesník vyhodit do koše, mýt
si ruce po zakašlání a kýchání, nedotýkat se očí,
nosu a úst
Léčba prasečí chřipky: Antivirotika Tamiflu a
Relenza na recept v podobě prášků, kapek nebo
inhalačního přístroje, zabraňují šíření viru v těle,
takže zmírní průběh a brání vážným komplikacím.
Nejedná se o sérum.

Bezpečnostní opatření na Jablonecku
Opatření proběhlo v
souvislosti se srazem
osob inklinujících k hnutí
skinheads a hooligans.
V sobotu 14. listopadu
proběhlo na území
okresu Jablonec nad
Nisou bezpečnostní opatření v souvislosti
s operativně zjištěnou informací, že se v restauraci
v obci Maršovice uskuteční sraz osob, které inklinují
k hnutí skinheads nebo hooligans. Hlídky policie
proto od 17.30 hodin monitorovaly průjezd vozidel
Maršovicemi a prováděli kontroly jejich osádek i
zavazadlových prostor. Účastníci srazu – oslavy
návratu z výkonu trestu odnětí svobody jednoho
z nich – se sešli kolem dvacáté hodiny. Původně

avízovaná hudební produkce na této oslavě se
nekonala. V průběhu akce nedošlo ze strany jejich
účastníků k porušení zákona a policie na místě
nezasahovala. Účastníci srazu se krátce po
třiadvacáté hodině rozešli. Dále v tento den po
dvaadvacáté hodině policie provedla na taneční
zábavě v obci Jílové kontrolu mladistvých osob
v souvislosti s požíváním alkoholických nápojů.
Kontrolou policistů prošlo více jak dvacet
mladistvých. U dvou z nich policisté na místě
provedenou dechovou zkouškou zjistili požití
alkoholu. Tito dva mladí lidé byli policisty předáni
rodičům. Fotky z disku a policejního zátahu najdete
na :
http://www.fotogalerie.honan.cz/foto09/diskojilove1
4.11/index.htm

MASARYKOVA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZÁSADA Společným
celoškolním
projektem jsme si
připomněli 20.
výročí sametové
revoluce. Každý žák vytvořil pás papíru se dvaceti
políčky - za každý rok jedno. Malé děti kreslily jen
obrázky, větší žáci přidali i časové údaje. Připomněli
si nejen rok 1989, ale i vznik České republiky, vstup

do NATO a vstup do EU. Připojili i
svůj datum narození a nástup do
školy. Při práci si povídali se svými
třídními učitelkami, někde si pro
vzpomínku zapálili i svíčku. Když
byly všechny pásy hotovy, sešli jsme se společně
před nástěnkou s obrázky z listopadu 1989 a
pořádně se namačkali na sebe. To abychom viděli,
jak to vypadá, když se
na jednom prostranství
sejde půl milionu lidí.
Nakonec jsme z
jednotlivých pásků
vytvořili jeden obrovský
řetěz. Vystačil kolem
všech tříd. Obešli jsme
školu kolem dokola a
nikde se nám řetěz nepřetrhl a nikdo ani neupadl.
To máme šikovné děti. Všechny si dnešní den budou
určitě pamatovat. A vy se můžete aspoň podívat.
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ZAHRADA
ČAS KOMPOSTU
na dobrý přístup k
Tak je tu zase
tomuto místu,
podzim a s ním
abyste mohli
spousta listí a
vzniklý kompost
jiného organického
snadno vyvážet
odpadu na zahradě.
kolečkem.
Nabízí se otázka co
Problémem
s ním? Pálit tento odpad je zakázáno a plnit jím
kompostu bývá
popelnice by byla velká škoda, protože byste se
někdy nepříjemný
ochudili o budoucí kvalitní hnojivo, které můžete
zápach, to bývá
získat kompostováním. Zkompostovat lze téměř
při problémech s
veškerý biologický odpad nejen ze zahrady, ale i z
jeho údržbou.
kuchyně. Tím ušetříte místo v popelnici a často se
Pokud tlení probíhá správně, nijak nezapáchá.
zbavíte i nepříjemného zápachu. Až kompost uzraje,
Ovšem aby bylo opravdu optimální, musíte kompost
budete moci zahradě vrátit odebrané živiny v té
dobře založit.
nejpřirozenější formě. Všechny rostliny jej přijímají
Jeho dno a půdu pod ním by neměla oddělovat
výborně. Nemusíte se tak bát "předávkování"
žádná překážka, zabránili byste tak přístupu
živinami. Kompost je tím nejvhodnějším hnojivem,
užitečným mikroorganismům i nepostradatelným
které se právě teď na podzim, zapravuje do záhonů,
žížalám. Naopak drenáž - například ze silnějších
aby byla půda pro další rok zase plná síly. Rovněž
větví se doporučuje. Umožňuje přístup vzduchu.
dřevinám, chystáte-li se je vysadit ještě před zimou,
Důležitý je i dostatek kyslíku, ohrada kompostu by
je dobré do začátku kompostem přilepšit.
proto neměla být neprodyšná.
Nechcete kompost na zahradě, protože se bojíte, že
Další pravidlo říká, že byste biologický odpad neměli
vám kopa odpadků bude hyzdit její vzhled?
skladovat na příliš velké hromadě, ale v podlouhlé
To nemusí být pravda. Kompost estetiku
kupce ne vyšší a širší než jeden a půl metru.
zahrady nijak rušit nemusí Budete-li se těchto zásad držet, úspěch je zaručen.
snadno se schová
Pro urychlení rozkladného procesu jej můžete občas
někam do rohu a není
proházet vidlemi. Uzrálý kompost je homogenní,
nic jednoduššího, než
mírně vlhká a sypká hmota. Na trhu je k dostání
jej ukrýt za keře
také mnoho typů kompostérů různých velikostí,
nebo kolem něj
vyrobených speciálně pro tento účel. Jejich cena
můžete udělat
začíná na několika stokorunách.
vzhledné oplocení. Pro kompost je
Co vše patří do ekologické popelnice?
důležité vybrat správné místo, nejlepší je polostinné,
Do kompostu patří nekvalitní ovoce a zelenina,
např. pod listnatým stromem či keřem. Prudké
čerstvá tráva, čerstvé listí, hnůj, močůvka, kávový
slunce by totiž kompost vysušovalo, při vystavení
lógr, čajové zbytky suché listí, sláma, novinový
dešti by zase přicházel o cenné živiny. Dbejte také
papír, obaly a
skořápky od vajíček,
papírové utěrky a
ubrousky, lepenky,
piliny, třísky, kůra,
rozdrcené větvičky,
ořechové skořápky.
Co byste do kompostu
naopak dávat neměli:
kosti a zbytky masa,
pecky, slupky z
tropického ovoce,
popel z uhlí, plevel,
větve z tújí, rostliny
napadené chorobami,
plasty, sklo, kov,
barvy a ředidla,
potištěný papír
(časopisy), kočičí, psí
a lidské výkaly, pleny.
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ZE SVĚTA
ŽELEZNÝ BROD Informace pro občany Posílení krizově–
bezpečnostního systému
V okolí města Železný
Brod byl v těchto dnech
spuštěn rozhlasový
systém, který bude informovat občany našich
okolních obcí, co nového se děje v Železném Brodě
a na přilehlých obcích. Rozhlas bude slyšet v těchto
obcích: Těpeře, Jirkov, Malá a Hrubá Horka, Horská
Kamenice, Pelechov, Bzí, Splzov
Vzhledem ke kalamitám, povodním, apod, je to nový
bezpečnostní prvek. Celý rozhlasový systém je plně
digitální a ozvučit lze pouze postiženou oblast.
Další novinkou jsou dvě bezpečnostní kamery, které
jsou napojeny přímo na monitor městské policie.
Umístěny jsou: v městské knihovně, druhá
monitoruje část toku řeky Jizery, Malé náměstí
(především zvonici), most přes Jizeru, tržnici a její
parkoviště. Jelikož mají obě kamery velké rozlišení,
budou jistě dobrým pomocníkem městské i státní
policii nejen při objasňování trestné činnosti. Oba
nové systémy byly vybudovány na náklad města
Železný Brod v celkové výši 1 997 831 Kč.
Mgr.Václav Horáček - starosta Železný Brod
ŽELEZNÝ BROD - Provozní doba pro zimní období
ve sběrném dvoře v Železném
Brodě
1.11.2009 - 28.2.2010, Pro
zimní období je omezena
provozní doba ve sběrném
dvoře Železný Brod a to
následovně: v období od
1.11.2009 do 28.2.2010, •pondělí, středa, pátek:
9:00 - 16:00 hodin, •úterý, čtvrtek: 9:00 - 14:00
hodin, •sobota: 9:00 - 12:00 hodin

S bolestí v srdci oznamujeme
všem občanům, přátelům a
známým, že nás navždy
opustil
pan

KAREL PROUSEK
Držkov

Poslední rozloučení proběhlo
v kruhu rodinném ve Smuteční
síni v Držkově dne 12. 11. 2009

http://jablonecky.denik.cz/
JIZERSKÉ HORY – Běžecký areál Jizerská
magistrála patří k nejvyhledávanějším lokalitám pro
běh na lyžích, délka tratí
je přes 150 kilometrů.
Středisko připravuje na
novou zimní sezonu řadu
zajímavých novinek.
Jizerská o.p.s. získala
novou rolbu, která bude
operovat na Jizerské magistrále. Na tratě ale zatím
nový stroj nevyjel, protože ještě není dostatek
sněhu. Autor: DENÍK/ Jan Škvára„Můžu konstatovat,
že jsme připravení a už se nemůžeme dočkat, až
vyjedeme do čerstvého sněhu,“ svěřila se Deníku
Milena Jelínková, ředitelka Jizerské obecně
prospěšné společnosti. Novinek v areálu je několik.
K vylepšení kvality areálu jistě přispěje nové zařízení
na údržbu tratí. „Vítanou novinkou pro celé Jizerské
hory je zařízení, které bude upravovat běžeckou
stopu na tratích. Je to poprvé v historii, co máme
vlastní zařízení na úpravu. Bylo pořízeno po dohodě
s Lesy ČR, Správou CHKO a vyhovuje místním
cestám, takže by v žádném případě nemělo dojít k
narušení přírodní sféry,“ dodala Jelínková. Dalších
změn doznala samotná trať, která se příliš často
neopravovala, a úsek v Bedřichově tento zásah
potřeboval ze všech nejvíce.
„Velkou a jistě vítanou novinkou je kompletně
zrekonstruovaná část trati v Bedřichově, která byla
ve velmi špatném stavu a už začínala být pro
návštěvníky nebezpečná,“ řekla Milena Jelínková.
Opraveny byly také dva dřevěné mosty v areálu.
V letošní sezoně dojde i na úpravu značení,
především na padesátikilometrové trase, kde bude
nově vyznačena 25 kilometrů dlouhá trať.
LIBERECKÝ KRAJ - Dva regionální
pivovary zabodovaly ve dvacátém
ročníku ankety o nejlepší pivovar,
pivo a pivovarskou osobnost, kterou
vyhlásilo Sdružení přátel piva.
Pivovar Svijany skončil na druhém
místě v kategorii „Nejlepší pivovar
roku“ za Pivovarem Herold Březnice. Desítkou roku
je pak podle sdružení světlé výčepní pivo Podskalák
z Pivovaru Rohozec a dvanáctkou Svijanský Rytíř
Pivovaru Svijany. Porotci vyhlašovali ceny celkem v
11 kategoriích. Například jedenáctkou roku se stalo
opět regionální pivo - SvijanskýMáz Pivovaru
Svijany. Hlasování Sdružení přátel piva o nejlepší
piva, pivovary a pivovarské osobnosti je nejstarší
novodobou soutěží na tuzemském pivním trhu. Její
první výsledky byly vyhlášeny již na konci roku
1990. Letos se ankety zúčastnilo 41 procent z 1 097
členů Sdružení přátel piva.
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ŽELEZNÝ BROD – SUPŠ
sklářská - 10.11.2009 - 5
úspěchů – Národní cena za
studentský design 2009
Celostátní soutěž o národní cenu
za studentský design 2009 se
uskutečnilo pod patronací
společnosti Designcabinet.
Vyhlášení a předání cen proběhlo v Nadaci pro
rozvoj architektury a stavitelství v Praze, ve středu
11. listopadu 2009. Letošní ročník je prvním v
dlouholeté tradici soutěže, kdy byly podle předem
daných kritérií hodnoceny všechny přihlášené práce,
splňující podmínky soutěže. Samostatná porota
posuzovala práce žáků středních a vyšších
odborných škol, jiná porota posuzovala práce
vysokoškoláků a třetí nezávislá porota určila z
postupujících prací nového držitele Národní ceny. V
konkurenci 18 středních škol a celkovém počtu 212
přihlášených prací získala naše škola celkem pět
ocenění. Cena Poroty byla předána čerstvým
absolventům naší školy: Tereze Kovaříkové za
malovanou mísu „Lentilka“, Marku Slavíkovi za
hutně tvarovanou mísu „Organika“, Janě Voňkové
za malovaný skleněný talíř a Michaele Hrubé za
maturitní práci – soubor váz inspirovaných J.
Hoffmannem. Speciální Cena Spolku přátel
uměleckoprůmyslového muzea v Praze a finanční
odměna 5.000,- Kč byla předána Tereze Kovaříkové
za mísu „Lentilka“.
PLAVY – Vandaly se v Plavech podařilo odhalit díky
odměně, kterou vypsala starostka.
Za velmi krátkou dobu se v Plavech podařilo odhalit
pachatele hned několika vandalských činů. Místní
lidé totiž v hojném počtu reagovali na výzvu
starostky obce, které už došla trpělivost a vypsala
odměnu za informace, které povedou k odhalení
pachatelů. Výzvu uveřejnila starostka Plavů Věra
Mužíčková na webových stránkách obce krátce po
dosud posledním větším řádění vandalů, k němuž
došlo v sobotu 30. října v brzkých ranních hodinách.
Skupinka mladých lidí se tehdy vyřádila v parčíku
naproti samoobsluze. Tam vandalové poničili
informační tabule a odpadkové koše. Překážela jim
také okna v přízemí Kočovny. Právě na základě toho
se starostka Plavů odhodlala k vypsání
tisícikorunové odměny. Nyní je ale problém, jak
peníze vlastně rozdělit, protože informátorů se sešla
celá řada. „Z reakce veřejnosti jsem byla nadšená.
Je vidět, že lidem není lhostejné, co se v obci děje.
Případ už jsem předala k šetření policii,“ řekla
Deníku starostka Plavů Věra Mužíčková.
KRKONOŠE, PRAHA - Vánoční strom na pražském
Staroměstském náměstí bude letos z krkonošského
Vrchlabí. „Smrk ztepilý nyní roste na volném
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prostranství v údolí Labe, vysoký je přes 27 metrů,“
řekla Hana Tietze, tisková mluvčí Vánočních trhů v
Praze. Strom, který hlavnímu městu Vrchlabí
darovalo, bude skácen 22. listopadu. Najít vánoční
strom, který je vhodný pro centrum Prahy, není
podle Tietze snadné. Musí být nejen zdravý,
vyhovovat musí také esteticky. Růst také musí na
přístupném místě. „Technika ho totiž musí naložit
tak, aby ho nepoškodila a samozřejmě ani přírodu
kolem,“ řekla Tietze. Smrk je nyní vysoký 27,5
metru, bude ale pravděpodobně kvůli bezpečnosti
zkrácen. Výběru stromů pro Staroměstské náměstí
věnují pořadatelé vánočních trhů zvýšenou
pozornost od roku 2003, kdy se za silného větru
pětadvacetimetrový vánoční smrk zřítil mezi lidi a
zranil pět návštěvníků vánočního trhu. Britský
turista, který utrpěl četné zlomeniny, později
vysoudil odškodnění 560 tisíc korun.
„Kácet se bude 22. listopadu, přesnou hodinu zatím
neznáme,“ uvedla mluvčí. Na Staroměstské náměstí
se podle předběžných plánů dostane v noci z 24. na
25. listopadu. Slavnostně se rozsvítí 28. listopadu v
18:00.
AKCE NA ALKOHOL ZA VOLANTEM - V pátek a v
sobotu proběhly na silnicích v okrese Jablonec n.N.
větší dopravně bezpečnostní akce, které měly za
úkol odhalit provinilce, kteří usedají za volant pod
vlivem alkoholu. V průběhu pátku bylo
zkontrolováno 94 vozidel, zjištěno bylo 41 přestupků
( k nejzávažnějším patří - 2 řidiči byli pod vlivem
alkoholu, 1 řídil vozidlo bez registrační značky, 13
řidičů překročilo povolenou rychlost, 5 nepoužilo při
jízdě bezpečnostní pásy a 8 vozidel nemělo
vyhovující technický stav vozidla.) Zatímco páteční
akce proběhla v průběhu dne, sobotní akce byla
směřována do večerních hodin. Akce započala v
23,00 hodin. Zjištění alkoholu nedalo na sebe
dlouho čekat. Odhaleni byli celkem tři řidiči. První
provinilec byl odhalen v 23,30 hodin na Horním
Tanvaldě. Jednalo se o 59-letého muže jedoucího s
vozidlem Citroen Berlingo. Přístroj Drager u muže
odhalil alkohol ve výši 1,44 promile. Druhý provinilec
byl přistižen 50 minut po půlnoci v Jablonci n.N., v
Pražské ulici. Tento 45-letý muž jel s vozidlem
Renault Kangoo a přístroj Drager mu naměřil
hodnotu 1,77 promile. Oba muži přišli na místě o
řidičský průkaz a za své počínání mohou být
potrestáni odnětím svobody v trvání až jeden rok.
Třetí přistižený řidič, který řídil pod vlivem alkoholu
jel 0,23 promilemi a byl přistižen také v Jablonci
n.N. Ten se bude zpovídat ve správním řízení. V
průběhu sobotní akce policisté zkontrolovali 77
vozidel a zjistili 9 přestupků ( především alkohol,
technický stav vozidla, nepředložení dokladů o
pojištění vozidel. Akce měly řidičům ukázat, že
alkohol za volantem nebyl a nebude nikdy tolerován
a postihy nebudou příjemné.
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KULTURA
AKCE ŽELEZNÝ BROD
Městské kino
G-FORCE - pro děti - USA, 2009, 19.11.2009,
Přístupný, Délka filmu: 89 minut, Vstupné: 71 Kč,
Začátek: 16:30 hodin
NÁVRH - komedie - USA, 2009 - 24.11.2009, České
titulky, Přístupný, Délka filmu: 108 minut, Vstupné:
71 Kč, Začátek: 17:30 hodin
Městské divadlo
ČERVÍK JIŘÍK A SVĚTLUŠKA LIDUŠKA JDOU
POPRVÉ DO ŠKOLY - 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
VÁNOČNÍ HOUSLOVÝ KONCERT - Jaroslav
Svěcený - 15.12.2009
Krásný houslový vánoční koncert Jaroslava
Svěceného uvedeme v Městském divadle v úterý 15.
prosince od 19:00 hodin. Vstupné činí 150 Kč ( v
případě, že koupíte dvě vstupenky, je cena druhé
vstupenky pouze za 100 Kč) - proto vezměte své
kamarády do divadla a ušetříte na vstupném!!!
Pozor - vstupenky tentokrát nejsou "místenky" !
VÁNOČNÍ TRHY
Běliště - 01.12.2009 - 06.12.2009 - Městské
muzeum Železný Brod vás zve na již tradiční
vánoční trhy,
které se
uskuteční od
úterý 1.
prosince do
neděle 6.
prosince na
Bělišti. Trhy
budou otevřeny
od 9:00 - 17:00
hodin.
Přijďte se i vy
nadýchat
vánoční
atmosféry a
příjemně se
naladit na vánoční čas.

ETERNAL VOICES
Modlitebna Jednoty bratrské na Brodci - 28.11.2009
od 17:00 hodin - Komorní pěvecký sbor ETERNAL
VOICES Vás srdečně zve na celovečerní koncert v
duchu spirituálů, gospelů, afrických písní, ale také
písní vánočních v podání hosta - semilského sboru
JIZERAN. Koncert se ukuteční v sobotu 28. listopadu
od 17:00 hodin. Vstupné
Dobrovolné
SWINGOVÝ VEČER
Městské divadlo Železný Brod - 27.11.2009 Taneční a swingový orchestru ZUŠ Železný Brod se
svými sólisty a BIG BAND Železný Brod pod vedením
Rudy Müllera vás zvou na Swingový večer,.
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním
středisku Železný Brod
AKCE v okolí
THE BACKWARDS - THE BEATLES REVIVAL
BAND
Bozkov – sokolovna - 21.11.2009, Obec Bozkov vás
srdečně zve na vystoupení slovenské revivalové The
Beatles skupiny s názvem THE BACKWARDS, Více
info: www.obecbozkov.cz, www.djbaly.com,
VEPŘOVÉ HODY
Vrát – sokolovna - 21.11.2009 - TJ Sokol Vrát zve
na tradiční "Vepřové hody při svíčkách", které se
uskuteční v sobotu 21. listopadu od 20:00 hodin v
sokolovně na Vrátě. K poslechu a tanci zahraje
skupina RELAX. Vstupné: 70 Kč (rezervace a
předprodej vstupenek u p. Brázdové, tel.č.: 483 389
257, po 18:00 hodině)
O ZAKLETÉ PRINCEZNĚ
Huntířov n. N. - 14.11.2009 - Ochotnické divadlo TJ
Sokol Huntířov n. J. srdečně zve
všechny děti a jejich rodiče na
pohádku "O zakleté princezně".
Pohádku zahrají v sobotu 14.
listopadu 2009 od 17:30 hodin v
sokolovně Huntířov n. J..
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY
sokolovna ve Bzí - 21.11.2009 od
10:00 hodin - TJ Sokol Bzí pořádá
dne 21.11. 2009 od 10:00 hodin v
sokolovně Tradiční vánoční trhy.
Můžete se těšit na vánoční zboží adventní věnce, suché vazby, ... Z
kuchyně se bude linout vůně jitrnic,
guláše, ... pro mlsouny palačinky,
koláčky a zapijeme to třeba svařákem ... Všichni jste
srdečně zváni!
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ČERNÁ KRONIKA

KOŘENOV - Do dílny v Kořenově vnikl v průběhu
noci ze středy na čtvrtek neznámý pachatel. Rozbil
skleněnou výplň okna v přízemí budovy. Zevnitř
odcizil elektrickou brusku Bosch, motorovou pilu a
ruční frézku. Majiteli dílny způsobil škodu ve výši 10
000 Kč. Místo činu bylo zadokumentováno a zjištěné
stopy se vyhodnocují.

PASEKY - Motorové vozidlo Renault Kangoo, které
bylo zaparkováno v Jabloneckých Pasekách,
poškodil v průběhu noci ze středy na čtvrtek
neznámý pachatel. Pravděpodobně kamenem rozbil
skleněnou výplň předního a zadního okna, stejně tak
kamenem poškodil autorádio a z vnější strany
poškrábal na vozidle lak od blatníku počínaje.
Řádění vandala neunikl ani stěrač. Škoda způsobená
na vozidle dosahuje částky téměř 40 000 Kč.
JABLONEC N.N - V průběhu noci ze soboty na neděli
se neznámý pachatel vloupal do vozidla Opel Astra
Caravan, které jeho majitelka ponechala
zaparkované v areálu nemocnice v Jablonci n.N.
Předmětem zájmu zloděje byly čtyři letní
pneumatiky, které zůstaly v zavazadlovém prostoru
vozidla. Zloděj rozbil u vozidla skleněnou výplň dveří
a pneumatiky odcizil. Majitelce vozidla vznikla škoda
ve výši 8 000 Kč.
JABLONEC N.N. -Do prostoru realitní kanceláře v
Komenského ulici v Jablonci n.N. vnikl neznámý
pachatel v průběhu noci ze soboty na neděli.
Pachatel rozbil skleněnou výplň okna objektu. S
sebou si odnesl stolní počítač, monitor a železnou
pokladničku s penězi. Firmě vlastnící kancelář
vznikla škoda ve výši 38 000 Kč.
RÁDLO - V sobotu 14.11.2009 v 13,30 hodin došlo
na silnici mezi obcemi Jablonec n.N. a Rádlo k
dopravní nehodě. Ve směru od Prahy jel řidič s
vozidlem Ford Galaxy. Na křižovatce hodlal odbočit

vlevo na vedlejší komunikaci směrem na Rádlo.
Zastavil a dával přednost vozidlům jedoucím v
opačném směru. Za vozidlem Ford v pořádku
zastavilo i vozidlo Audi A6. Jako třetí v pořadí jel 38letý muž z Děčína s vozidlem VW Transportér.
Bohužel se plně nevěnoval řízení, neboť se skláněl
ke spadlé cigaretě. Na krátkou vzdálenost již nestihl
dobrzdit a zezadu do vozidla Audi narazil. Vozidlo
Audi bylo nárazem odhozeno ještě na vozidlo Ford.
Ke zranění osob nedošlo. Celkově vzniklá škoda však
přesáhla částku 300 000 Kč. Nehoda dále zůstává v
šetření Skupiny dopravních nehod.
VELKÉ HAMRY - V pondělí 16.11.2009 v 20,25 hodin
došlo ve Velkých Hamrech k dopravní nehodě. S
vozidlem Škoda Fábia chtěl pravotočivou zatáčku
projet 53-letý muž z Olomouce. Vlivem silné
podnapilosti nezvládl řízení vozidla , vyjel vlevo
mimo vozovku na neoplocenou zahradu a narazil do
kamenného patníku. Přístroj Drager muži naměřil
hodnotu 2,77 promile alkoholu. Vzniklá škoda
představuje částku 5 000 Kč. Provinilý řidič 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 - Ve sváteční den, v úterý
17.11.2009 řešili dopravní policisté v Jablonci n.N.
dopravní nehodu s vysokou hmotnou škodou.
Nehoda se stala v 18,55 hodin na křižovatce ulic
Podhorská – Smetanova. 30-letý muž z Jablonce
n.N. Jel s vozidlem VW Golf Variant z vedlejší
komunikace na hlavní. Při tomto nedal přednost v
jízdě vozidlu Š Fábia, které jelo po hlavní ulici
Smetanova. Střet vozidel přinesl lehké zranění
řidičky vozidla Š Fábia a hmotnou škodu ve výši 170
000 Kč.

INFO „ČERNÉ ÚDOLÍ“

Loužnice - Ve čtvrtek 12. listopadu krátce před sedmou hodinou ranní došlo ke střetu
vozidla se srnou. Střet vozidla se zvěří má fatální následky často pro obě strany. Řidič
osobního vozu značky Seat Toledo projížděl obcí Loužnice ve směru na Železný Brod. V
těchto místech narazil do srny, která přebíhala silnici. Profesionální hasiči ze stanice Velké
Hamry zkontrolovali místo nehody a zasypali sorbentem uniklé provozní kapaliny.
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POČASÍ

STŘEDA
18.11.

9 °C/9 °C

ČTVRTEK
19.11.

10 °C/5 °C

PONDĚLÍ
23.11.

PÁTEK
20.11.

11 °C/3 °C

ÚTERÝ
24.11.

SOBOTA
21.11.

13 °C/6 °C

STŘEDA
25.11.

František Blažek a Zdeněk Urbánek st.

NEDĚLE
22.11

18.
listopadu
2009

13 °C/6 °C

10 °C/4 °C

8 °C/4 °C

8 °C/4 °C

Karel Navrátil a Zdeněk Urbánek st.

Ve středu bude oblačnosti ubývat na oblačno až
polojasno a přeháňky se budou vyskytovat pouze
ojediněle. Ranní teploty se budou pohybovat v intervalu
8 až 4 °C a denní se zastaví na 10 až 14 °C.
Do konce týdne bude počasí ve střední Evropě pod
vlivem rozsáhlé tlakové výše, která bude přinášet
polojasno nebo zataženo nízkou oblačností a mlhy.
Srážky by se měly vyskytovat pouze v podobě slabého
mrholení. Ranní teploty budou klesat k 7 až 1 °C, denní
zůstanou v intervalu 8 až 13 °C, při nízké oblačnosti
kolem 6 °C.
Poslední listopadový týden už zřejmě přinese výraznější
ochlazení, ale srážky by se měly vyskytovat pouze
ojediněle, takže lyžaři si zřejmě budou muset počkat na
lyžování až na prosinec.
Rejdice 18.11.2009 teplota 5,5°C, vlhkost 93,4%
http://www.hydronet.cz/
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PRANOSTIKA

19.11.
Z ledu Alžběta má brod, u Kateřiny znám Ond.
Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě.
21.11.
Jaký den na Obětování Panny Marie, taková
pak zima je.
Když je na Obětování Panny Marie noc jasná,
čistá, krutá zima se v lednu chystá.
22.11.
Svatá Cecílie sněhem pole kryje.
Svatá Cecilie hroudy v poli sněhem kryje.
23.11.
Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí.
Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji
ucezuje.

25.11.
Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na
Kateřinu.
Svatá Kateřina strčí housle do komína.
Svatá Kateřina zavěsila housle do komína.
Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod
peřinu;

pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka
naše.
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu!
Od svaté Kateřiny do svatého Ondřeje (30.
11.) sotvaže se pod peřinou ohřeje.
Svatá Kateřina přichází bíle oděna.
Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora
je škrobí.
Je-li Kačenka nemocná, bývá Barborka
naškrobená.
Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška
naškrobená.
Řekla Káča Barce: „Nechme toho tance!“
Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě.
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva (24.
12.) potom blátem oplývá.
Kateřina na ledě, vánoce na blátě.
Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý
Štěpán po blátě.
Den Kateřiny povětří ledna předpovídal.
Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá do omrzení.
Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové jest v
příštím lednu.

V hospodě „U Linků“ či „Pod lípou“, za časů šenkování Stáni Hrachové…
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GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.






20. 11. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
20. 11. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
21. 11. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
23. 11. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Magda Halamová
Radek Živný
Eliška Daňková
Venuše Hubková

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:

• 19.11. 1989 – V pražském Činoherním klubu založeno
Občanské fórum.
• 19.11. 1923 – Helena Zmatlíková, ilustrátorka dětských
knížek († 4. dubna 2005)
• 20.11. 1989 – Sametová revoluce: Počet lidí na
demonstracích v Praze vzrostl na půl miliónu
• 20.11. 284 – Dioklecián byl zvolen římským císařem.
• 21.11. 1347 – Karel IV. založil v Praze Na Slovanech
klášter slovanských benediktinů (Emauzy).
• 23.11. 1889 – V americkém San Franciscu byl
nainstalován první jukebox na světě.
• 24.11. 1864 – Henri de Toulouse-Lautrec, francouzský
malíř a grafik († 9. září 1901)
• 25.11. 1888 – Vydán Ottův slovník naučný.

Významné dny v tomto týdnu:

19.11. Světový den prevence týrání a zneužívání dětí

20.11. Světový den dětí

21.11. Světový den pozdravů, Světový den televize

25.11. Světový den proti násilí na ženách

25.11. den polévky Gaspacho v seriálu Červený trpaslík

PSÍ KALENDÁŘ:
listopad 2009
Po
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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

Již od dávných dob se v naší obci lidé rádi dívali do
ohně a na mihotavé světlo svíček, a když pak přišly
lampiony z Asie i k nám do vsi, staly se velmi
oblíbené a nikdy nechyběly na žádné slavnosti či
veselici.
A nyní jsou velmi populární a nádherné plovoucí
lampiony a létající lampiony.
A obzvláště
v téhle době,
kdy přichází
zima, a je tma,
jsou lampiony
příjemným
osvěžením.
Lampióny
pocházejí z Asie.
V Číně sloužili
nejen jako
dekorace už
kolem roku 250 před naším letopočtem. Byly
neodmyslitelnou součástí většiny svátků jako např.
narození dítěte, pohřbu, svateb a dalších oslav.
V Taiwanu se každoročně koná svátek lampiónů

(jüan-siao-ťie), který se koná podle tradice
patnáctého dne prvního lunárního měsíce, který
završuje oslavy čínského Nového roku. Mezi obyčeje
a zvyky v tento den patří mimo jiné řešení hádanek
napsaných na lampionech. Zvyky se lišily podle
regionů. Mezi nejznámější patří vypouštění lampionů
v městečku Pingxi.
Původ zvyku vypouštění lampionů je částečně
založen na legendě. Podle ní prý lampiony poprvé
použil čínský vojenský stratég Zhu Geliang (220 –
280). Aby zmátl nepřátelské astrology, vypustil
lampiony na oblohu. Jak plynul čas, staly se
lampiony jakýmsi prostředkem či lépe řečeno
zprostředkovatelem pro vyjádření přání bohům.

Podle další legendy přepadali usedlíky bandité.
Vždy, když hrozil jejich útok, ženy, děti a starci se
ukryli v horách. Jakmile pominulo nebezpečí, muži,
kteří zůstali, aby strážili domovy, vypustili lampiony
signalizující, že nebezpečí je zažehnáno a že je již
bezpečné se vrátit.
Výroba lampiónů byla záležitostí celé rodiny. Rámy
lampionů se zhotovovaly z bambusů, plášť byl z
lehkého papíru. Lampiony dosahovaly výšky až
několika metrů.
Od dnešních lampiónu, jak je známe u nás, byly
lampiony v Pingxi nahoře uzavřené, aby neunikal
horký vzduch. Do spodní drátěné části lampionu se
vložil svazek rituálních papírových peněz, namočený
do směsice petroleje a zeleninového oleje a tento se
zapálil. Princip byl obdobný jako u horkovzdušných
balónů. Vzduch uvnitř se zahřál, získal menší
hustotu, než vzduch kolem a lampion stoupal
vzhůru. Bohužel zatoulané lampiony představovaly
velmi velké nebezpečí vzniku požáru.
Lampion je papírová svítící ozdoba. Lampiony
mohou být různých tvarů, velikostí a konstrukcí.
Nejjednodušší typ je papírový vak se svíčkou uvnitř.
Složitější typy jsou skládací, mají bambusový nebo
kovový rám a
jsou pokryty
tuhým
papírem.
V hispánských
komunitách je
o Vánocích
tradicí vkládat
svíčky do
řady malých
papírových
pytlíků.
Lampionové
průvody,
jejichž
účastníci nosí
lampiony,
svíčky nebo
jiná světelná
zařízení, se
konají se na
celém světě k různým příležitostem převážně
náboženského, manifestačního či vzpomínkového
charakteru.
V Československu se v období socialismu
lampionové průvody s povinnou účastí žáků
základních škol konávaly v předvečer 9. května a
hlavně 7. listopadu, a to obvykle k místnímu
památníku padlých rudoarmějců. V 60. letech se na
závěr lampionového průvodu ve velkých městech
někdy konal i ohňostroj.
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

Kaštanový likér
Do sklenice se širokým hrdlem nalijeme, 700 ml rumu, 1 sáček vanilkového cukru, ke
kterému nastrouháme na jemném struhadle 50 g hořké čokolády a 200g oloupaných
jedlých kaštanů – nastrouhaných, či na jemno nakrájených. Poté sklenici uzavřeme a
postavíme nejméně na 14 dní na vlažné místo, až se čokoláda zcela rozpustí. Potom
přilijeme sirup z 200 g krystalového cukru a 1/2 l vody. A necháme ještě několik dní
rozležet (cca 1 týden). Dobře promícháme, procedíme přes plátýnko a naplníme do lahví,
které zazátkujeme a uložíme v chladu a temnu, a můžeme konzumovat.

KAŠTANY

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
Během staletí byly
vyšlechtěny velkoplodé
kultivary kaštanovníku.
Říká se jim marony. Z
těch se začal ve
francouzském Lyonu

vyrábět proslulý
původní nugát (za
přispění medu a
karamelu). Ale
kaštany nejsou jen
surovinou k výrobě
cukrovinek. Před
použitím musíme
slupku naříznout,
oloupané kaštany pak uvaříme ve vodě či upečeme
v troubě doměkka. Při pečení nesmí zčernat a musí
si zachovat typickou tmavohnědou barvu. Teprve v
tepelně upraveném stavu můžeme tyto plodiny dále
využít v kuchyni či jen tak teplé konzumovat. Ještě
před padesáti lety bývalo obvyklé, že v chladných
listopadových i adventních dnech jsme si ohřívali
ruce o pytlík horkých kaštanů. Městy
se potulovali prodavači této
pochoutky, kteří je měli schované v
pojízdných vozících s kotli ohřívanými
dřevěným uhlím. Vypravíme-li se k
sousedům na jižní Slovensko či do
Maďarska, můžeme zde v cukrárnách
ochutnat sladké pochoutky z kaštanů
či z Maďarska si dokonce dovézt
kaštanovou pastu. K oblíbeným
pochoutkám našich babiček patřila také krůta
nadívaná kaštanovou náplní a protože jedlé kaštany
se občas objevují i v českých prodejnách zeleniny,
můžeme lecjakou dobrotu z této zdánlivě exotické
plodiny také zkusit vykouzlit. Kaštany jsou zpravidla
velmi rychle napadány plísněmi, které mohou
způsobit až černé zabarvení jádra kaštanu, proto je
vhodné při jejich koupi bedlivě sledovat jejich jakost
a případně i prodávajícího požádat o rozkrojení
některých plodů. V domácnosti je nutné je rychle
spotřebovat. Vysýcháním kaštany velmi tvrdnou a
stávají se pro tuto tvrdost nepoživatelnými. Z těchto
výjmečných plodů se vyrábí a upravují na 30
produktů. Např. Kaštanové pivo (Kaštany se
přidávají místo chmelu), nebo kaštanové pyré, které
je základem pro výrobu moučníků, jsou také
vynikající na slaný způsob. Používají se do masitých

nádivek, nebo místo brambor do polévek, ale i jako
příloha. U nás známe jedlé kaštany především jako
pečené kaštany.
Jedlý kaštan působí příznivě na vlasy, kůži, při
námaze, únavě a stresu. Využívá se při prevenci
chorob kardiovaskulárních, respiračních, jaterních i
při poruchách krvetvorby. Dalo by se říci, že se
jedná o „tajemství věčného mládí“, 100g jedlých
kaštanů obsahuje: 50-60 g vody, 2-6 g protidů, 12,5 g lipidů, 30-35 g glycidů, vitamíny A, B1, B2, B5,
B6, C, kalcium, fosfor, draslík (calium), dusodium,
síru, magnezium, železo.
Kaštanovník v keltském kalendáři - Kaštanovník je
vaším strážným stromem, pokud jste se narodili
mezi 15. a 24. květnem anebo mezi 12. a 21.
listopadem. Využití v léčitelství - V zimním období,
kdy je málo sluníčka, může posloužit jako pomoc při
mentální úzkosti a pocitu beznaděje, nebo při
myšlenkách, že nás nečeká již nic pěkného. Jedlé
kaštany jsou dobré na žaludek, krevní oběh, revma,
mozek, nervy, srdce a údajně předcházejí vzniku
ztráty paměti - zejména u osob po čtyřicítce.
Protože neobsahují žádnou glukózu nebo fruktózu,
lze jedlé kaštany doporučit i diabetikům.
Kaštany neobsahují žádný lepek,
mohou být tedy konzumovány
osobami alergickými na lepek i
osobami trpícími celiakií.
Jakkoliv se kaštany používají,
musí se napřed připravit. Na
vypouklé straně se nařízne
ostrým, krátkým nožem X , asi
2.5cm dlouhé a trochu do masa
kaštanu (asi 4mm hluboké).
Vařené kaštany:
Uvařit po 8min., potom zabalit do ručníku a pořádně
stisknout, aby se skořápky rozdrtily a kaštany se
mohly dobře oloupat (odstraní se i hořká vlákna pod
skořápkou). Loupají se horké (pozor, horké kaštany
jsou opravdu horké), protože jakmile kaštany
vystydnou, skořápka opět tvrdne.
Pečené kaštany v troubě:
Troubu rozehřejeme na 200°C, kaštany poskládáme
na plech v jedné vrstvě, řeznou stranou nahoru a
pečeme po 10-15min., až skořápky začnou praskat
a maso začne hnědnout. Oloupeme stejně jako
vařené kaštany.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

Tento týden vaříme s jedlými kaštany:

Kaštany a mandle v medu
600 g květového medu, 200 g jedlých kaštanů, 100 g mandlí
Kaštany na špičce nařízneme do kříže, dáme na plech a pečeme v předehřáté troubě, dokud
nepopraskají, asi 10-15 minut. Necháme je zchladnout, oloupeme a překrájíme na kousky. Med
ohřejeme přímo ve sklenici ve vodní lázni, teplota medu by měla být pod 60 stupňů. Do sklenice
vložíme kaštany a mandle a zalijeme teplým medem. Sklenici uzavřeme a necháme uležet alespoň
do druhého dne.
Ledové čokoládové kaštánky
500g jedlých kaštanů, 150g pískového cukru, 1 vanilkový cukr, 250ml mléka, 1 lžíce
rumu, čokoládová poleva
Jedlé kaštany nařízneme a položíme na plech. Velice krátce, ale zprudka pečeme. Po
vychladnutí kaštany oloupeme a přidáme k nim cukr, vanilkový cukr, mléko a uvaříme
doměkka. Měkké rozmáčkneme a dochutíme rumem. Z hmoty vytvarujeme kuličky,
které budou tvarem připomínat kaštany. Namáčíme v čokoládové polevě a necháme
ztuhnout. Aby se kaštánky lépe máčely, můžeme je napíchnout na špejli. Pamatujete na ně? Prodávali se za
komunistů v modré krabičce 
Kuře s nádivkou z kaštanů
500g jedlých kaštanů, 1 drůbeží játra, 2 lžíce másla, 1 lžíce oloupaných na nudličky
nakrájených mandlí, sůl, pepř, petrželka, špetka muškátového oříšku, špetka kari.
Kaštany zalijeme vodou a uvaříme doměkka, pak je slijeme, oloupeme a vnitřky
umeleme. Pokud jsou moc husté, přidáme k nim trochu vody nebo bujónu. Okořeníme,
osolíme, přidáme drobně nakrájená játra a mandle, prolijeme rozšlehaným máslem, dobře promícháme a
nádivkou naplníme kuře. Pokud je nádivka řídká, zahustíme ji strouhankou. Pečeme jako obvykle, ještě kolem
kuřete můžete rozložit čtvrtky brambor a kaštany.
Kaštanová polévka
1L vývaru (může být i z masoxové kostky), 300g kaštanů, 1/2 bulvy celeru, 2 petržele
1 cibule, 150g zakysané smetany, 50g másla, 2 stroužky česneku, mletý pepř, sůl, zelená
petrželka.
Kaštany nařízneme ostrým nožem, upečeme v troubě nebo na speciální pánvi a po
vyhladnutí oloupeme. Čtyři kaštany uložíme stranou a zbytek nasekáme nahrubo. Celer a
petržel očistíme, česnek a cibuli oloupeme, vše nakrájíme na malé kousky a osmahneme
společně s kaštany v hrnci na rozehřátém másle (lžičku másla si necháme stranou). Zeleninu s kaštany zalijeme
vývarem, povaříme, až je zelenina měkká, pak polévku po částech rozmixujeme na hladký krém a podle chuti
osolíme a opepříme. Odložené kaštany nakrájíme na plátky a opečeme je na lžičce másla. Hotovou polévku
zjemníme smetanou (již nevaříme) a ozdobíme opečenými plátky kaštanů a zelenou petrželkou.
Těstoviny s kaštany
400g špaget nebo jiných těstovin, 1 lžíce oleje, sůl, Omáčka: 100g upečených a
oloupaných kaštanů, 0,5 dl bílého vína, 1 cibulka s natí, 1 lžíce olivového oleje, 3 stroužky
česneku, 1 feferonka. Sůl
Těstoviny dáme vařit do hrnce s dostatečným množstvím osolené vody se lžící oleje.
Mezitím připravíme omáčku. Na pánvi rozpustíme máslo a olivoví olej, přidáme česnek
nakrájený na plátky, část nakrájené cibulky a kaštany nakrájené na plátky, vše rychle opečeme, zalijeme vínem,
krátce povaříme a případně osolíme. Uvařené těstoviny scedíme a ihned promícháme s připravenou omáčkou.
Rozdělíme je na talíře a každou porci posypeme zbylou nasekanou cibulkou a feferonkou.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 67. 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: 31.
„V chaloupce“ Původně zde žila rodina Loumová, potom rodina Soldátová, jež se sem z Jílového roku

1777 přistěhovala. V držení měla tato rodina domek ještě roku 1896. Z jejich rodiny pocházela Františka
Berntová rozená Soldátová *1874, maminka Mnislava Bernta, dcera Jáchyma Soldáta, jež se později odstěhoval
s druhou ženou do Držkova. Po roce 1900 se zde střídalo více rodin. Dříve malý domek, později nově
přestavený patřil rodině J. Pospíšila – ševce a jeho dceři Zdeňce provdané Daníčkové. Rodina Daníčková, dům
vlastní do dnešní doby. (ze starých knih)
ROK

MAJITELÉ
Matěj Číla

1788

Jan Louma

1800

František Soldát

1837

Karolína Hušková – rozená
Soldátová
Josef Soldát

1847

J. Pospíšil
Zdeňka Daníčková
2009

Pavel Daníček
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

e-mail od kamaráda:
Omlouvám se, ale příštích 14 dní nebudu v práci,
ani na emailu či mobilu. Ve středu 4. 11. 2009
zahajuji řádné denní studium v Plzni na Právnické
fakultě. Poslední 2 dny budu úplně mimo dosah,
protože musím sepsat
disertační práci. Studium ukončím 17. 11. 2009 (jak
signifikantní!) rigem a obhajobou práce. Již teď ale
mohu upozornit, že už od 16. 11. 2009 mne všichni
můžete oslovovat titulovat JUDr. Na prosinec ještě
do svátků plánuji další studium. Lékařská fakulta Experimentální chirurgie lebky. Myslím, že během 23 týdnů bych to mohl mít.
A v lednu bych, maximálně do dvou týdnů, ještě
zkusil VŠB, fakultu hornicko-geologickou. Když to
dobře půjde tak tam zároveň udělám i PhD.

Společnost Apple dnes oznámila, že vyvinula prsní
implantát, který umí uchovávat a přehrávat hudbu iTit. Bude stát 499 - 699 US$, podle velikosti košíku
a reproduktoru. Je to považováno za zásadní
sociální průlom, neboť ženy si vždy stěžovaly, že jim
muži čumí na ňadra a neposlouchají je...
Rozdíl mezi občanem a politikem: Jednoho dne se
stalo, že přisel zahradník k holičovi, aby se dal
ostřihat. Když byl hotov, ptal se kolik dluží... Holic
odpověděl: "Tento týden sloužím spoluobčanům,
tudíž nemohu brát žádné peníze." Zahradník tedy
poděkoval a opustil holičství. Když holič otevírá svůj
obchod příští ráno, našel tam 12 růží s děkovným
přáním. Druhy den, přišel pekař, aby se dal také
ostříhat. Po stříháni se opakovalo to samé. "Sloužím
spoluobčanům tento týden, tudíž nemohu připustit,
abych dostal zaplaceno," vysvětlil holič. Pekař byl
rád a odešel. Příští ráno, když holič otevírá svůj
krámek, vidí sáček se 12 koblížky upečenými do
zlatova a s děkovnou kartou... Ten samý den, přišel
vládní činitel a nechal se také ostříhat. Když chtěl
platit, slyší totéž: "Sloužím tento týden
spoluobčanům, tudíž nemohu vaše peníze přijmout,"
znělo holičovo vysvětlení... Poslanec byl mile
překvapen. Poděkoval a odcházel velice radostný ...
Příští ráno, když chtěl holič otevřít krám, stálo tam
12 poslanců aby se nechali zdarma ostříhat…..
V nemocnici, kde leží smrtelně nemocný, se
shromáždí příbuzenstvo v čekárně. Konečně k nim
přistoupí ošetřující lékař, vypadá unavený a
zarmouceně hovoří: „Obávám se, že mám pro Vás
zlou zprávu. Jedinou nadějí pro Vašeho milovaného
je transplantace mozku. Je to riskantní operace a

podle Julínkovy reformy budete muset za nový
mozek zaplatit.“ Po prvém šoku se konečně jeden z
příbuzenstva zeptá: “No a kolik takový mozek
stojí?“ „500 000 Kč mozek mužský a 20 000 Kč
mozek ženský.“ Nastává trapná situace. Muži v
místnosti zadržují úšklebky a snaží se vyhnout
ženským pohledům. Jeden muž nedokáže ovládnout
zvědavost a zeptá se: „A proč stojí mužský mozek
25x víc?“Lékař se shovívavě usměje, nevinné
otázce. „To jsou už běžné tržní ceny. Cena ženských
mozků je nižší, protože na rozdíl od mužských,
byly používané.“
"Koukám, sousede, že jste si koupil nové auto,
copak se stalo s tím starým?" "Ale, zaseklo se mi
centrální zamykání dveří." "Tak proč to nespravíte?
Kvůli tomu si přece nemusíte kupovat nový vůz."
"To víte, že bych to spravil, ale tchyně zůstala sedět
uvnitř."
Dva policajti dělají odborné zkoušky: "Tak jak jsi
dopadl?" "Ále, z píšťalky 1, z penderku 2, ale ze
zeměpisu to bylo horší: za 5." "Prosím tě, z čeho tě
zkoušeli?" "Chtěli vědět hlavní město Ruska." "Jé, to
já teda taky nevím," říká ten druhý. "A řekli ti to?"
"Jo. Moskva." "Tak to já si to zapíšu na klopu kabátu
dospod, abych to nezapomněl." Po chvíli vyjde ze
zkušebny. "Tak co?" "Ále, z píšťalky 2, z pendreku
1, ale ze zeměpisu, člověče, taky 5." "Jak to?"
"Chtěli to samé, ale já odklopil druhou klopu a řekl
jsem Makyta Púchov!"
Co je to? Sedí to za stromem a lítají z toho třísky?
Pinokio si holí nohy!
Proč jsou muži hloupější než ženy? Už jste viděli
ženu, která by si vzala muže jenom pro jeho pěkné
nohy?
Co udělá Somálec když dostane "angličáka"? Založí
si MHD.
Přišel Ďábel k právníkovi do kanceláře a povídá mu:
"Zařídím, aby Tvůj plat byl 10x vyšší, abys měl ty
nejlepší klienty, budeš mít 5 měsíců dovolené,
všechny případy vyhraješ, lidé Tě budou mít rádi a
dožiješ se 100 let. Jediné, co za to chci, je duše Tvé
ženy, tvých dětí a dětí Tvých dětí. Ty budou už
navěky odsouzeny k pekelným mukám." Právník se
chvíli zamýšlí a pak se podezřívavě zeptá : "A kde to
má nějaký zádrhel ?"

MOUDRÁ VĚTA

PATRIA EST, UBICUMQUE EST BENE - Vlast je tam, kde je dobře
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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.

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!

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
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