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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
46. / 2009
pro týden
2. 12. – 9. 12. 2009

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a
okolí

Z DOMOVA
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat dne 4. prosince 2009 od 19.00 hod v budově
OÚ.
PROGRAM:
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
2) Rozpočtové provizorium na rok 2010
3) Prodej a koupě pozemků
4) Inventury 2009
5) Různé – Informace a návrhy starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
6) Závěr
Kazda Jindřich - starosta obce
MATEŘSKÁ ŠKOLA V
ZÁSADĚ
• Vážení rodiče, jako
každý rok, tak i letos naši
MŠ navštíví "nebeská
trojice: čert, Mikuláš a
anděl" (žáci 9. třídy ZŠ).
Jejich návštěvu očekáváme
4. 12. 2009 v dopoledních hodinách. I když
do školky pouštíme jen hodné a hezké
čerty, je třeba Vaše děti doma na tuto
návštěvu připravit!!
Vážení rodiče, opět zde máme "čas Vánoc"
a s ním i vánoční dílničku.
Letošní dílnička pro rodiče a děti proběhne v úterý
8.12. 2009 v 15,00 hod v oddělení "Rybek". Srdečně
Vás všechny zveme!!!
•

ZAČAL ADVENT
Adventní období trvá asi čtyři týdny. Počet dní je
pohyblivý - nejméně 22 dní a nejvíce 28 dní.
Letos, tedy pro rok 2009, připadá první adventní
neděle na 29.11.2009. Štědrý den je ve čtvrtek po
4.adventní neděli!
Advent (z lat.
adventus příchod) je
začátkem liturgického
roku a přípravou na
Vánoce. V teologickém
smyslu se advent
vyznačuje dvojím
očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho
druhého (eschatologického) příchodu na konci času
(paruzie). V západní tradici je advent také dobou
zklidnění, které odpovídalo životnímu stylu našich
předků, přizpůsobenému dlouhým prosincovým
nocím. Dnes je však advent komerčně využíván, a
proto o něm jako o době ztišení nelze mluvit.
Advent provází adventní věnec ozdobený čtyřmi
svícemi, které odpovídají počtu adventních nedělí,
děti otevírají obvykle adventní kalendář.
Česká hudební tradice se vyznačuje výjimečným
počtem a kvalitou adventních písní, které se zpívají
zvláště při jitřních mariánských mších, zvaných
roráty.
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S bolestí v srdci oznamujeme
všem občanům, přátelům a známým, že nás navždy
opustil
pan

JAROSLAV RŮŽIČKA (68 let)

KNIHY NAPSANÉ U NÁS, O LOUŽNICI:
V Hospůdce Na Záduší je stále k dostání kniha vzpomínek pana Miloslava Linky
z Loužnice „Život se sklem“(za 150,-Kč) a kniha povídek a vyprávěnek ze
Železnobrodska, paní Jarmily Bachmannové: „Za života se stane ledacos“ (za
185,-Kč).
Pokud stále nevíte co věnovat k Vánocům pod stromeček svým blízkým, pak je
kniha tím správným dárkem.
Knihu „Život se sklem“ také koupíte i v Železném Brodě v Muzeu a knihu „Za
života se stane ledacos“ v knihkupectví u Svárovských v Železném Brodě.

OD PROSINCE BUDE NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD- ČSAD se rozhodlo udělat jisté změny
v autobusové i vlakové dopravě. Změny začnou platit 13.12.2009 do 11.12.2010. Zde
Vám přinášíme jen změny těch linek, kteří se týkají naší obce. Více se dozvíte na:
http://www.iidol.cz/ nebo na: http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
LINKA

TRASA

530 040

Jablonec n.N. - Dolní
26
Č.Studnice - Bratříkov Železný Brod
20

zrušen z důvodu nízké poptávky

Jablonec n.N. - Držkov
- Železný Brod
Desná - Tanvald Zásada - Železný Brod Semily

12

úprava časové polohy

3; 4; 13;
14; 22;
25; 32
21

zrušen v úseku Tanvald - Desná odb.

530 050
530 110

530 130

Desná - Tanvald Loužnice - Železný
Brod

SPOJ

40; 41
6; 18; 27; 28;
30; 37
23
31

670 027 Harrachov Tanvald - Turnov Praha

všechny spoje

Jede o 5 minut později

zrušen v úseku Tanvald - Desná odb. a
posunut o 10 minut později
zrušen v úseku Tanvald, aut.st. Tanvald, žel.st.
zrušen
posun odjezdu o 5 minut později
zrušen v úseku Desná - Tanvald

spoje převedeny na novou linku
670 194 Rokytnice n.Jiz. Harrachov - Tanvald - Turnov Praha
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OTEVÍRACÍ DOBA
V Hospůdce Na Záduší
PROSINEC 2009
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

1
2
3
4
5
6
Iva
Blanka
Svatoslav
Barbora
Jitka
Mikuláš
ZAVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO
7
Ambrož,
Benjamín
ZAVŘENO

8
10
11
12
13
9
Julie
Dana
Simona
Lucie
Vratislav
Květoslava
ZAVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO

14
Lýdie
ZAVŘENO

15
16
17
18
19
20
Radana
Albína
Daniel
Miloslav
Ester
Dagmar
ZAVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO

21
22
23
Natálie
Šimon
Vlasta
OTEVŘENO OTEVŘENO ZAVŘENO

24
Eva, Adam
ZAVŘENO

25
Štěpánská
disko
ZAVŘENO

26
27
Štěpán
Žaneta
ZAVŘENO OTEVŘENO

28
29
30
31
Bohumila
Judita
David
Silvestr
OTEVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO

ÚPLNĚK - Ve středu 2.12.2009 v 08:30hodin, nastává úplněk. Měsíc dokončil polovinu magické cesty kolem
Země, je na opačné straně od ní než Slunce. Jeho strana přivrácená ke Slunci stojí na nebi
jako bílé jasné kolo, v kalendáři je zaznamenán jako světlý kotouč. Úplněk je jediná měsíční
fáze, kdy lze někdy pozorovat zatmění Měsíce. Při úplňku je výrazně snížena možnost
sledování hvězd a jiných nebeských objektů. Měsíc se naplní, i lidé si mají něco přát, něco
si splnit. Půst se při úplňku nedoporučuje. To si raději něco přejme a udělejme si oslavu.
Úplněk totiž už svým názvem vyzývá, abychom si něco splnili. Měsíc putuje v Blížencích.
Blíženci – (měsíc kontaktů a komunikace, psaní a nových nápadů. Odstraňujte nesváry a
staré problémy), ovlivňují plíce, průdušky, dech, paže a ruce. Tento úplněk je druhý ze
dvou nejsilnějších úplňků v roce. Při úplňku držte půst, pijte čaj z květu černého bezu. Usmívejte se! Slunce
vychází 07:41 a zapadá 16:02. Měsíc vychází 15:49 a zapadá 08:05.

Co se šušká:

V pátek 27.11.2009, byly nainstalovány v Hospůdce Na Záduší
speciální ionizační žárovky, které, podle výrobce, měly odstraňovat kouř v místnosti a
revitalizovat tělo od vyčerpání... Jenže výrobce neuvádí, že světlo má takovou zářivost,
že až oslňuje, jako při sváření. Bohužel hostům se toto světlo nelíbilo, bylo hodně ostré a
tak po určité době, po sepsání „petice“, byly žárovky Hivrisem, za souhlasu pana
hostinského, vyměněny za staré, původní. Letošní rok to v naší obci se světlem není jednoduché…. 
Foto z této akce najdete na: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/svetlo_v_Hospudce_na_Zadusi/

Hospůdka za normálního osvětlení………..a za osvětlení ionizační žárovkou
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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/nase-akce/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/nase-akce/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

ŠTĚDRODENNÍ PROCHÁZKA SE SVAŘÁKEM
Tak jako i v minulých letech i letos na Štědrý den, po obědě, 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 DISCO
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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ZAHRADA
VÁNOČNÍ VÝZDOBA
Ať už je trend letošních Vánoc jakýkoliv, Vy se nenechte moc ovlivnit a udělejte si letošní Vánoční výzdobu podle
svého a hlavně podle své fantazie. Možná se jen nechte inspirovat, ale určitě zapojte svoji vlastní fantazii a
kreativitu. Nejlépe je začít s výzdobou kolem Barborek, utrhněte pár větviček třešně či jiného ovocného stromu…
Na procházce nasbírejte šišky, šípky, větvičky zajímavých keříků s nejrůznějšími bobulemi, žaludy nebo šišky,
využijte i mušle přivezené z dovolené a nalepte je na věnec z holých větviček či chvojí. Stejně tak můžete ke
zdobení využít zajímavě tvarované těstoviny, a to jak v přírodní smetanové barvě tak třeba nastříkané zlatým
sprejem. Zdobné jsou i malé chilli papričky…. a už máte základ pro výzdobu, pak už se nechte jen tak unášet
svojí vlastní fantazii…..

Nezapomeňte dětem na adventní kalendář, nejlepší je doma vyráběný!
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ZE SVĚTA

http://jablonecky.denik.cz/
Investorem projektu je Vodní elektrárna Železný
ŽELEZNÝ BROD – Železný Brod bude mít po
Brod, na financování se částečně podílí i Evropská
desítkách let
unie dotacemi z programu Eko-Energie.
novou vodní
Součástí výstavby vodní elektrárny je i rekonstrukce
elektrárnu.
celého náhonu v délce jednoho kilometru podél toku
Získaný
Jizery a oprava jezových konstrukcí a stavidel na
proud posílí
vtoku do náhonu. Stavební úpravy se dotkly i
městskou
kamenných nábřeží, jezové lávky a bočního vedení
rozvodnou
říčního koryta. Město se tak mimo jiné zbaví
síť, která ve
nevzhledného zasypaného náhonu po staré vodní
městě
elektrárně. „Město tuhle aktivitu vítá. Díky výstavbě
zásobuje
elektrárny a rekonstrukci náhonu bude vjezd do
šest a půl tisíce
Železného Brodu příjemnější. Navíc se tím vyřešil
obyvatel.
neutěšený stav starého náhonu, který kdysi zasypali
Už v dubnu by
komunisti a dlouhá léta zarůstal,“ konstatoval
na náhonu
starosta Železného Brodu Václav Horáček. Stará
Jizery v
elektrárna, ještě z dob Rakouska – Uherska, stála
Železném
nedaleko té současné a fungovala ještě v
Brodě měla
šedesátých letech minulého století. Proudem tehdy
začít fungovat
zásobovala přádelnu dnes již neexistující textilky.
nová vodní
Vzhled nového zdroje proudu bude jednak
elektrárna, která bude vyrábět proud pro městskou
přizpůsoben okolním objektům a zároveň bude
rozvodnou síť. Stavební práce utichnou ještě do
částečně kopírovat svoji předchůdkyni. Migraci ryb
konce letošního roku, do února se pak ještě budou
zajistil dodavatel vyříznutím otvoru u dna řeky. Tím
kompletovat technologie. „Po stavební stránce už je
vznikl průtok pro přechody ryb. Strach ze
elektrárna téměř hotová. Objekt se skládá z
změněných podmínek nemusí mít podle dodavatele
trafostanice, rozvodny, administrativního zázemí s
ani vodáci. „Hladina Jizery se nepatrně zvýší pouze
dispečinkem a strojovny,“ řekl zástupce
v provozním úseku před náhonem do elektrárny,
dodavatelské společnosti Syner VHS Vysočina David
kam je přístup z bezpečnostních důvodů beztak
Štursa. Proud získaný z vodní elektrárny poputuje
zakázán,“ podotkl David Štursa.
do městské rozvodné sítě, která ve městě zásobuje
šest a půl tisíce obyvatel. Samotná vodní elektrárna
ŽELEZNÝ BROD – SUPŠ
ročně vyprodukuje elektřinu, která pokryje spotřebu
sklářská - Výběrové řízení asi šesti stovek domácností. „Výroba energie z vody
Ředitelka SUPŠS v Železném
bude přímo úměrná spádu koryta a intenzitě proudu
Brodě vyhlašuje výběrové řízení na
řeky. Při plném výkonu turbínami proteče až
pozici:
jedenáct tisíc litrů vody za sekundu,“ poznamenal
Učitel odborných (výtvarných)
David Štursa.
předmětů od 1. září 2010 pro
Přesné využití ale závisí na přírodě, ovlivňuje jej
studijní obor 82-41-M/04 Průmyslový (Produktový)
totiž množství spadaného sněhu, rychlost jarního
design. Více podrobností na:
tání nebo letní vedra. Trojice turbín je ale schopna
http://www.supss.cz/aktuality.php#107
vyrobit až 1 MW hodinu.

S bolestí v srdci oznamujeme
všem občanům, přátelům a známým, že
nás navždy pustila
paní
VĚRA MACHOVÁ (91 let), Držkov
Poslední rozloučení proběhlo v kruhu rodinném ve
Smuteční síni v Držkově dne 2. 12. 2009
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MĚSTYS ZÁSADA – v sobotu 28.11.2009, proběhl,
již druhý ročník „POSVÍCENÍ SE ZABIJAČKOU“,
kterou již tradičně pořádá FK Zásada.
Více na: http://www.fotbalzasada.cz/

ŽELEZNÝ BROD - Trojzvoní v opravené zvonici v
Železném Brodě se
skutečně rozezní už
letos na Vánoce.
Nebylo jisté, že se
zvony v Holandsku
stihnou vyrobit včas,
už jsou ale odlité a
kováři pracují na
jejich srdcích.
Čtyřiadvacátého prosince v pravé poledne poprvé od
druhé světové války rozezní zvonici v Železném
Brodě trojzvoní. Chybějící dva zvony už se v
Holandsku pomalu dokončují, do 1. prosince budou
zkompletované.
Panovaly obavy, jestli se do Vánoc vše stihne, podle
železnobrodského starosty by to ale neměl být
problém. Zavěšením zbývajících zvonů
Železnobrodští dva a půl roku po zničujícím požáru
definitivně dokončí náročnou obnovu zvonice.
„Z Holandska máme informaci, že oba menší zvony
už jsou odlité a podařily se. Kováři ještě v současné
době pracují na závěsech a srdcích zvonů. Po
prvním prosinci už by se měly jen dolaďovat detaily
a budeme domlouvat termín, kdy zvony přivezou do
Železného Brodu, a kdy se zavěsí,“ řekl Deníku
starosta Železného Brodu Václav Horáček.
Stejně jako velký zvon, který zdobí obnovenou
zvonici od loňských Vánoc, i dva menší zvony
vznikají v holandské dílně českého zvonaře Petra R.
Manouška.
Dlouhá léta měla železnobrodská zvonice pouze
jeden velký zvon, přestože historicky bylo známo, že
zvonice se pyšnila trojzvoním. V období válek bylo v
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oblibě zvony sundávat a tavit na výrobu munice. To
se stalo naposledy za druhé světové války, kdy oba
menší zvony zmizely.
Před dvěma lety zmizel i velký zvon, a to při požáru,
který zachvátil a zlikvidoval celou zvonici. K
nešťastné události došlo v noci 13. května 2007.
Jablonecká policie později případ odložila, protože
se nenašly jasné důkazy o žhářství nebo nehodě.
Právě po požáru, který ze dne na den zničil
železnobrodskou dominantu, se zrodil nápad obnovit
zvonici se vším všudy, tedy i s trojzvoním. S
rekonstrukcí začali v Brodě rok po požáru.
Finančně se na obnově podíleli dobrovolní dárci,
město, kraj a ministerstvo kultury. Loni na Štědrý
den se tak na opravené zvonici znovu mohl rozeznít
velký zvon. Do roka a do dne k němu přibudou i dva
menší, do jejichž výroby investovalo město tři sta
tisíc korun.

MĚSTYS ZÁSADA - První adventní neděli
(29.11.2009), proběhlo v městyse Zásada slavnostní
rozsvícení vánočního stromku. Svým programem
všechny zúčastněné (nejen místní) návštěvníky
potěšily dětičky z MŠ Zásada, kteří si pečlivě v
krátkém časovém rozmezí nacvičily se svými
vychovatelkami. Krátkým divadélkem s Ježíškem v
jesličkách a koledami potěšily veškeré přihlížející. Na
prvním ročníku této akce byl podáván zdarma koláč
paní starostky a k ochutnání i teplý smetanový likér
Style Bohemia, který byl letos oceněn na Dožínkách
v Doksech. Akce se setkala s nečekanou
návštěvností.
http://materskaskolazasada.webnode.cz/uvod-logo/
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KULTURA
ŽELEZNÝ BROD a okolí:

půlnoční překvapení.

PROTEKTOR
drama - ČR, 2009, 03.12.2009, Vstupné: 71 Kč, Do
let nepřístupný, Délka filmu: 100 minut, České
znění, Začátek: 17:30 hodin

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. Program:
•výtvarná dílnička DDM Mozaika a pletení pedigu (út
- čt), •paličkování (pá - ne), •podmalby na skle (pá so), Přijďte se i vy nadýchat vánoční atmosféry a
příjemně se naladit na vánoční čas.

Městské kino:

KNĚŽNA LIBUŠE
historický film - ČR / USA, 2009, 08.12.2009,
Vstupné: 91 Kč, Přístupný, Délka filmu: 99 minut,
České titulky,
Začátek: 17:30 hodin
Městské divadlo:
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" !
Ostatní akce:
ADVENT V GALERII - GALERIE NA RYNKU
29.11.2009 - GALERIE NA RYNKU vás srdečně zve
na přátelské adventní setkání v neděli 29. listopadu
od 16:00 hodin. Přijďte se s námi naladit na
adventní sváteční atmosféru, při které zapálíme
první svíčku na věnci a ochutnáme tradiční vánočnbí
punč. Současně zahájíme výstavu fotografií pana
Luboše Znamenáčka. V nábídce nové vánoční zboží.
Těšíme se na vaši návštěvu.

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DOSPĚLÁKY
restaurace Sport v Městské sokolovně - 28.11.2009
od 20:30 hodin - Fit studio Jany Boučkové a TJ
Sokol Železný Brod pořádájí dne 28. listopadu 2009
od 20:30 hodin Mikulášskou zábavu pro dospěláky.
K tanci a poslechu hraje REVIVAL 60. •50 Kč - v
předprodeji (obchod BONANZA, ul. Husova), •70 Kč
- na místě
DISKO - KO
Koberovy - 27.11.2009
SDH Koberovy vás zvou na tradiční DISKO - KO,
které se uskuteční již tento pátek 27. listopadu od
20:00 hodin v sokolovně Koberovy. Hraje: DJ Baly a
Peťák Vstupné: 50 Kč Akce: •všichni mladíci a
mladice nad 30 let - vstupné zdarma!
V BABIČČINĚ KUCHYNI OD TŘÍ KRÁLŮ DO
VÁNOC
Muzeum Českého ráje v Turnově - 12.11.2009 až
28.2.2010 - Výstava představí lidové obyčeje a
lidovou stravu v Pojizeří.
Výstava je přístupná denně kromě pondělí od 9 do
16 hodin.

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
Hrubá Horka - 5.12.2009
Základní organizace Českého červeného kříže Hrubá
VÁNOCE NA DLASKOVĚ STATKU
Horka Vás zve na "Mikulášskou zábavu", která se
Dlaskův statek, Dolánky u Turnova - 1.12.2009 až
uskuteční v sobotu 5. prosince 2009 od 20:00 hodin
31.12.2009
v místní
Vánoční
sokolovně. K
výstava
tanci a
Bzovský okrašlovací spolek pořádá IV. Adventní koncert
věnovaná
poslechu
V neděli 6.12.2009 v 15 hodin v kostele Nejsvětější Trojice ve Bzí.
obyčejům v
hraje RYTMA.
Koncert duchovní hudby
období
Vstupné: 90
Johann Sebastian Bach: Toccata a fuga d moll pro varhany
adventu a
Kč - Domácí
Antonín Dvořák: Biblické písně - výběr; Preludium D dur pro varhany
Vánoc.
kuchyně a
Georg Fridrich Händel: árie z Ronalda
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat mater; Quando corpus; Amen
ÚČINKUJÍ:
VERONIKA LÉDLOVÁ – viola, KATEŘINA LÉDLOVÁ - soprán, violoncello, EVA
LÉDLOVÁ - soprán, BOHUSLAV LÉDL- varhany. Přijďte s námi svátečně oslavit
II. adventní neděli! Před i po koncertě se můžete zahřát naším svařeným
vínem, kávou a domácími koláči.
Vstupné na koncert je dobrovolné!
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VELKÉ HAMRY – S novou topnou sezónou začíná
přibývat požárů sazí ve špatně vymetených
komínech. K zatím poslednímu takovému případu
došlo v neděli ve Velkých Hamrech. Ve tři čtvrtě na
osm večer přijalo operační středisko ohlášení požáru
sazí v komíně třípatrového bytového domu ve
Velkých Hamrech. Profesionální hasiči z Hamrů na
místě strhli usazené hořící saze pískem a komín
pročistili,“ konstatovala mluvčí Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje Iva
Michalíčková. Velitel zásahu zakázal používat komín
až do revize odbornou firmou.
„Požár sazí v komíně tentokrát nezpůsobil žádnou
škodu,“ poznamenala mluvčí krajských hasičů.
TANVALD - V úterý 24.11.2009 v 14,05 hodin došlo
na silnici vedoucí z Tanvaldu do Josefova Dolu k
dopravní nehodě. 20-letý muž z Jablonce n.N.
jedoucí s vozidlem Peugeot 205 jel však příliš rychle
a nezvládl průjezd pravotočivé zatáčky. Najel do
protisměru, kde narazil do protijedoucího vozidla
Ford Galaxy. Vozidlo Ford po srážky ještě narazilo
do dalšího vozidla Honda, které jelo za vozidlem
Peugeot. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku
320 000 Kč.
JABLONEC N.N. - Do stavebního kontejneru na
nářadí se v průběhu noci z pondělí na úterý vloupal
neznámý pachatel. Kontejner stojící u stavby v
Turistické ulici v Jablonci n.N. byl opatřen visacím
zámkem, který zloděj odstranil a zevnitř odcizil
úhlové brusky, bourací kladiva, vrtačky, vrtáky,
kladiva, kleště a další nářadí. Zloděj způsobil firmě
vlastnící kontejner škodu ve výši 70 000 Kč.
ZLATÁ OLEŠNICE – Hned dva řidiče jedoucí pod
vlivem alkoholu načapali policisté v neděli večer na
území Zlaté Olešnice. „Krátce před půl desátou
večer policejní hlídka zastavila pětačtyřicetiletého
muže ze Zlaté Olešnice, který řídil Škodu 130.
Dechová zkouška u něj odhalila 3,70 promile
alkoholu v dechu. Muž přiznal, že těsně před jízdou
vypil sedm jedenáctistupňových piv,“ konstatovala
mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová. O pět
minut později policejní hlídka jen o kus dál
kontrolovala sedmašedesátiletého muže z Mělníka,
který řídil Škodu Favorit.
„Tomuto muži policisté naměřili v dechu pomocí
přístroje Dräger hodnotu 2,71 promile,“
komentovala druhý případ jablonecká policejní
mluvčí. Oba muži, kteří usedli za volant silně
posilněni alkoholem, přišli o svůj řidičský průkaz a v
současné době ve zkráceném přípravném řízení čelí
podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky. „Za to jim hrozí až jeden rok
vězení,“ dodala mluvčí.

vozidla zn. Peugeot Boxer, které v té době bylo
zaparkované v Pasecké ulici v Jablonci nad Nisou. Z
tohoto vozidla následně odcizil igelitový pytel s
různými druhy plyšových hraček a dále jeden pár
dětských lyží s hůlkami. Pachatel tímto způsobil
celkovou škodu ve výši 5.322,- Kč a dopustil se tak
trestného činu krádeže, za který mu hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.
JABLONEC N.N. - Ve středu 25. listopadu krátce
před třetí hodinou ranní v Jablonci nad Nisou v ulici
V Nivách policejní hlídka kontrolovala řidiče, který v
té době řídil motorové vozidlo zn. Škoda Octavia
Combi. Na místě provedenou dechovou zkouškou
policisté v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu
1,73 promile. Ve věci bylo zahájeno zkrácené
přípravné řízení, ve kterém podnapilému řidiči za
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok.
MALÁ SKÁLA - Ve čtvrtek 26.11.2009 v 8,00 hodin
ráno došlo na silnici v katastru obce Malá Skála k
dopravní nehodě. S vozidlem Škoda Octávia combi
jel ve směru od Malé Skály na Turnov 50-letý muž
ze Železného Brodu. Ve stoupání v mírné
pravotočivé zatáčce dojel pomaleji jedoucí nákladní
automobil. Muž počal nákladní automobil předjíždět
a přehlédl, že jejíž předjížděn dalším nákladním
vozidlem. Došlo k nárazu předního rohu nákladního
vozidla do levého boku osobního vozu. Nehoda dále
zůstává v šetření Skupiny dopravních nehod.
Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 97 000
Kč.
DESNÁ v Jiz.horách - V pátek 27.11.2009 v 6,00
hodin došlo v Desné III. K dopravní nehodě. S
vozidlem Škoda Felicia combi jel ve směru od
Tanvaldu na Kořenov 50-letý muž z Desné. Při
odbočování vlevo nedal přednost protijedoucímu
vozidlu Dacia Logan. Čelní náraz obou vozidel
způsobil převrácení vozidla Dacia na levý bok. Při
nehodě došlo k lehkému zranění řidiče z vozidla Š
Felicia a ke vzniku hmotné škody ve výši 140 000
Kč.
JABLONEC N.N. - Neznámý pachatel odcizil v
průběhu noci z neděle na pondělí kola z vozidla Opel
Corsa. Vozidlo zaparkovala jeho majitelka ve
večerních hodinách v ulici Na Roli a ráno, když
potřebovala s vozidlem odjet zjistila, že z vozidla má
demontována všechna čtyři kola a vozidlo stojí na
cihlách. Hodnota plechových disků a pneumatik
značky Matador byla vyčíslena na částku 12 000 Kč.

JABLONEC N.N. -V noci z 24. na 25. listopadu dosud
neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň okna dveří
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POČASÍ

STŘEDA
2.12.

4 °C/-3 °C

NEDĚLE
6.12

ČTVRTEK
3.12.

4 °C/-3 °C

PONDĚLÍ
7.12.

PÁTEK
4.12.

4 °C/-1 °C

ÚTERÝ
8.12.

SOBOTA
5.12.

4 °C/1 °C

STŘEDA
9.12.

2. prosince
2009

5 °C/2 °C

4 °C/+0 °C

5 °C/1 °C

4 °C/1 °C

Zabijačka (rok cca 1987) – M.Hrubá, E.Linka, J.Udatný, M.Hrubý, T.Lerš a pan Skrbek - Divočák
Dne 1.12.2009, byla v ČHMÚ vydána nová měsíční předpověď na prosinec.
Podle ní by mělo toto období jako celek být teplotně nadprůměrné a srážkově
průměrné. Průměrný interval srážek bude mezi 34,3 a 50,6 mm s průměrem v
45,0 mm. Jednotlivé dekády se ale budou značně lišit. Prvních deset dní bude
srážkově průměrných, dalších deset dní srážkově podprůměrných a poslední
dekáda naopak nadprůměrná. Průměrná teplota pak bude -0,7 °C s intervalem
průměrných hodnot -1,1 až 0,4 °C. První dvě prosincové dekády pak budou
shodně teplotně nadprůměrné, až třetí dekáda teplotně průměrná.
Západ slunce nad Loužnicí 30.11.2009
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3.12.
O svatém Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.

4.12.
Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
O svaté Barboře, měj sáně na dvoře!
Na svatou Barboru mruz - schovej saně, hotuj vůz.
Po svaté Baruši střez nosu i uší!
Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
Když je Barbora ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.
Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy.
Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch, bude příští rok hodně trávy.

Jsou-li na svatou Barboru meze
přikryty sněhem, bude hojně
trávy.
Je-li na den svaté Barbory
mnoho jinovatky na stromech,
bude hodně ovoce v budoucím
roce.
6.12.
Na svatou pannu Kateřinu sluší
se schovati pod peřinu;
pak na svatého Mikuláše, tuť jest
zima všecka naše.
Na svatého Ondřeje ještě se nám
ohřeje,
ale na svatého Mikuláše už je
zima celá naše.
Svatá Barbora mosty mostí, Sába
hřeby ostří,
svatý Mikuláš je přibíjí.
Na svatého Mikuláše je už zima
celá naše.
Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
O svatém Mikuláši často snížek
práší.
Svatý Mikuláš splachuje břehy.
Když na Mikuláše prší, zima lidi
hodně zkruší.

Čerti, Mikuláš, andělé v Loužnici (rok cca 1980) – Lenka, Míra, Radka
ČERTÍCI ZE SLADKÉHO PEKLA
100g hladké mouky, 60g hořké čokolády, 30g cukru, 1 lžička
změklého másla, 1 lžička vlažného mléka, 1 lžička koření mletého:
skořice, badyán, hřebíček, muškátový oříšek, 1/3 lžičky prášku do
pečiva, špetka soli, 1 bílek a 1 lžička vody na slepení.
Mouku smícháme s práškem do pečiva a solí a vmícháme cukr a
koření. Čokoládu rozlámeme na kousky a rozpustíme ve vodní lázni,
smícháme s máslem a mlékem. Vmícháme moučnou směs a
vypracujeme hladké těsto. Rozdělíme jej na kousky a přímo na
plechu na pečícím papíře, vymodelujeme z těsta figurky čertíků
(tělíčka sestavujeme a slepujeme bílkem rozšlehaný s vodou). Plech
s čertíky vložíme do trouby, předehřáté na 190°C a pečeme cca 7
minut, aby se těsto nerozteklo, pak dopékáme dozlatova asi 3
minuty na 160°C
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GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.










4. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
4. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
5. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
5. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
8. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
8. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
8. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
9. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
9. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

František Zelníček
Simona Rathouská
Oldřich Hnátek
Ladislav Šourek
Marcela Tilerová
Petr Vondrouš
Jakub Formánek (Marek)
Jaroslava Hnátková
Kateřina Šimková - Rock

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
• 2.12. 1805 – Napoleonské války: francouzské vojsko vedené

císařem Napoleonem drtivě porazilo rusko-rakouské vojsko v bitvě u
Slavkova.
• 3.12. 1863 – Ladislav František Čelakovský, český mykolog a
botanik († 31. prosince 1916)
• 5.12. 1484 – papež Inocenc VIII. vydal bulu, která rozpoutala hon
na čarodějnice a procesy proti nim.
• 6.12. 1774 – Marie Terezie zavádí povinnou školní docházku.
• 7.12. 1941 – Japonský útok na Pearl Harbor, Spojené státy
vstupují do války.
• 8.12. 1890 – Bohuslav Martinů, český skladatel († 28. srpna 1959)

Významné dny v tomto týdnu:
2.12. Mezinárodní den za vymýcení otroctví
3.12. Mezinárodní den zdravotně postižených
5.12. Mezinárodní den dobrovolníků a půdy
7.12. Mezinárodní den civilního letectví
8.12. Arabský den boje za odstranění negramotnosti







PSÍ KALENDÁŘ:
prosinec 2009
Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

1
Žaky

2
Norik

3
Corado

4
Lola

5
Elba

6
Charley

7
Greg

8
Olsan

9
Clif

10
Civil

11
Aret

12
Grand

13
Kelly

14
Molly

15
Enzo

16
Jerry

17
Kenny

18
Arna

19
Orfeus

20
Blank

21
Hardy

22
Goffy

23
Moris

24
Sonny

25
Fera

26
Connie

27
Karo

28
Sian

29
Ašar

30
Čaky

31
Briny

12

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 46/ 2009

2. prosince
2009

LOUŽNICKÉ TRADICE

BARBORKY a MIKULÁŠ
starého alespoň deset let uříznout v ten okamžik,
BARBORKY - Svatá Barbora se narodila na počátku
kdy se na obzoru objevil první sluneční paprsek.
3. století v
Taková větévka se pak odnesla do domu, kde bylo
Nikomedii v
děvče na vdávání a čekalo se, zda se větvička o
rodině
Štědrém dnu obalí květy, což znamenalo brzké
bohatého
vdavky.
kupce. Otec
byl
zapřísáhlým
nepřítelem
křesťanů. U
domu nechal
vybudovat
luxusně zařízenou věž, do které svou velice krásnou
dceru zavřel údajně proto, aby jí od uchránil od
všech svodů. Jeden ze sloužících sv. Barboru obrátil
na křesťanskou víru. Jednoho dne u ní otec nalezl
kříž a poté, co se sv. Barbora přiznala, že je
křesťankou, se jí snažil otec ve zlosti zabít. Svaté
Barboře se ale podařilo uprchnout, ale zanedlouho ji
otec vypátral a odevzdal do rukou soudce. Ten ji
nechal mučit, aby jí tak donutil zříci se křesťanství.
Mučení Barbory byla přítomna žena jménem Julie,
MIKULÁŠ - Biskup Mikuláš se narodil někdy kolem
která předstoupila před soudce a přiznala se také ke
roku 250 ve městě Pataře, v rodině zbožných a
křesťanství. V tu chvíli se Barboře všechny rány jako
bohatých křesťanů. Po smrti rodičů rozdal velkou
zázrakem zahojily. Soudce jí nechal mučit ještě
část svého majetku chudým a potřebným lidem. Aby
ukrutněji a na potupu ji nechal odříznout prsy.
unikl projevům vděčnosti, vydal se na pouť do
Nakonec ukončil život Barbory sám její otec, který jí
Palestiny. V maloasijském městě Myra zemřel v té
setnul mečem hlavu. V tu chvíli skonala nejen svatá
době biskup. Novým biskupem se měl stát ten, kdo
Barbora, ale i její otec, kterého vzápětí usmrtil blesk
vejde následujícího rána do chrámu. Tím byl putující
a také sv. Julie. Svatá Barbora zemřela zřejmě roku
sv. Mikuláš,
303 n.l.
který když se
Večer před svátkem svaté Barbory chodívají po vsi
zpočátku
„Barborky“. Oděny jsou bíle a přes obličej mívají bílý
vzpíral, ale
závoj. Bílá barva symbolizovala čistotu a nevinnost.
nakonec
Většinou chodívají ve dvojicích či trojicích, z nichž
biskupský
jedna má v ruce košík s jablky, ořechy a cukrovím,
úřad přijal.
kterým podarovává malé děti.
Svůj
Velmi známým zvykem bývá řezání třešňové
biskupský
větvičky „barborky“ a to nejen na ozdobu světnice,
úřad poctivě
ale také pro její údajnou čarovnou moc. Uříznutá
vykonával až
„barborka“ se vložila do nádoby s vodou a čekalo se
do své smrti,
zda vykvete.
někdy kolem roku 345. Svatý Mikuláš je patronem
Kolikátý den od uříznutí větvičky „barborka"
námořníků a rybářů, ochráncem převozníků a
vykvetla, tolikátý měsíc v následujícím roce bude
hlavně dětí. V dřívějších dobách pečoval o mosty a
pro majitele větvičky tím šťastným.
chránil před povodněmi až do 18.století, kdy úlohu
Jindy děvčata uřízla větviček více a každé dala
patrona mostů a vody v českých zemích převzal sv.
jméno jednoho z chlapců, kteří jí byly sympatičtí.
Jan Nepomucký.
Věřili, že se stanou nevěstou toho, která větvička
Večerní pochůzka sv. Mikuláše, čerta a anděla je u
nesoucí
nás všeobecně známa. Laskavé slovo Mikuláše i
jeho jméno
hrozivý pohled čerta jistě patří dodnes k nejsilnějším
vykvetla
dětským zážitkům.
nejdříve.
Podle staré lidové víry sestupuje každý rok 5.
Podle lidové
prosince navečer z nebe na zem, obchází lidské
víry se měla
příbytky a spolu s čertem a andělem rozděluje
třešňová
pamlsky a ovoce hodným dětem, stejně jako uhlí a
větvička ze
brambory dětem zlobivým.
stromku
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LIKÉR PRO TENTO TÝDEN

Hruškový likér
1,5 kg hrušek, 1,5 kg krystalového
cukru, 900 ml vody, 1,8 l jemného
konzumního lihu, 200 ml
brandy (případně ještě pár
hřebíčků a hvězdičku
badyánu)
Použijeme hrušky zcela
zralé, šťavnaté a voňavé.
Vykrájíme jádřince, hrušky pomeleme, zalijeme
lihem (můžeme přidat hřebíček a badyán),
přikryjeme a necháme asi 10-12 dnů v chladnějším

HRUŠKY

prostředí vyluhovat. Poté výluh slijeme, hruškovou
drť vylisujeme a oba díly slijeme dohromady.
Přilijeme asi 300 ml vody, promícháme a necháme
asi 1 týden ustát. Čirý roztok opatrně slijeme nebo
stočíme hadičkou, zákal ze spodní části sklenice
přefiltrujeme a oba roztoky smícháme. Přilijeme
studený sirup, předem svařený z 1,5 kg cukru a 600
ml vody. Naposledy vlijeme 200 ml brandy,
promícháme, sklenici uzavřeme a necháme 1-2
týdny rozležet. Teprve potom lahvujeme. V případě
zákalu u dna sklenice ještě jednou přefiltrujeme.

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

Toho lehce
stravitelné
ovoce čistí
střeva,
odstraňuje
zácpu a
zajišťuje rychlý
přísun živin do
střev. Umí
toho ale
mnohem víc.
Odrůdy hrušek
se řadí do
druhu hrušeň
obecná (Pyrus
communis) a
pochází ze Zakavkazí, odkud se dostaly do
Evropy. Výborně se hruškám daří ve Střední
Evropě, protože mají rády mírné a teplé
podnebí. Přes zimu se k nám dováží hrušky
hlavně ze Španělska a Itálie. Toto ovoce je
snadno
stravitelné a obsahuje mnoho léčivých látek
na mnohé potíže a nemoci.
Účinky na organismus
- pomáhají při ledvinových a močových
potížích
- čistí střeva

- odstraňují zácpu
- vylučují z těla jedovaté látky
- podporují krvetvorbu
- posilují imunitní systém
- odvodňují
- podporují trávení
Hrušky z velké části obsahují vodu (přes 80%),
která rychle přivádí živiny
do střev, čistí je a odstraňuje zácpu a střevní
potíže. Dále obsahují pektin, třísloviny, škrob,
provitamin A, vitamin
C, B, kyselinu listovou, zinek, železo, měď,
vápník, draslík, jód. Zapomenout nesmíme ani
na vlákninu, která je důležitá pro trávení.
Komplex těchto účinných látek působí
dezinfekčně, močopudně, mírně projímavě,
hrušky pomáhají snižovat horečku, pročišťují
organismus, posilují imunitní systém a
odvodňují. Hrušek se zřekneme, pokud trpíme
průjmem.
V kuchyni mají široké uplatnění, připravují se z
nich džusy, kompoty, povidla, dezerty, ovocné
saláty, suší se. Neskladujeme je však příliš
dlouho, protože pak ztrácejí důležité vitaminy.
Při konzumaci dáváme přednost raději
tuzemským než dováženým hruškám, protože
mají krátkou dobu skladovatelnosti, proto se
postřikují prostředky proti plísním a leští se
voskem.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

Koláč s hruškami a lískovými oříšky
Na těsto: 220 g hladké mouky, 60 g cukru moučky, 130 g másla, 1 vejce
Na náplň: 600 g hrušek, 500 g tvarohu, 100 g cukru moučka, 2 vejce, 2 lžíce hrubé krupice, 1 lžička,
Prášku do pečiva, 100 g oříšků
V míse zpracujeme mouku, máslo, cukr, vejce a špetku soli na těsto. Necháme v ledničce půl
hodiny odležet. Těsto rozválíme na kulatý plát, přendáme do formy a dáme na 10 minut předpéct
do předehřáté trouby při 180 stupních. Na náplň oloupané hrušky nakrájíme na kostičky,
pokapeme citronovou šťávou a promícháme se lžící skořicového cukru. Tvaroh utřeme se žloutky
a cukrem. Z bílků a špetky soli ušleháme sníh a zlehka ho promícháme s krupicí a práškem do
pečiva. Spojíme s tvarohovou směsí a zlehka promícháme. Na předpečené těsto rozložíme hrušky, rozetřeme
tvarohovou náplň, povrch urovnáme stěrkou a poklademe oloupanými oříšky, které zlehka vtlačíme do tvarohu.
Pečeme v předehřáté troubě při 180 stupních asi 30-40 minut, dokud není těsto upečené dozlatova a náplň
pevná.
Hrušky zapečené se sýrem roquefort
4 hrušky, 125 g sýra typu roquefort (niva), 125 g šunky, 2 vejce, 125 ml 30% šlehačky, 8 krajíců
bílého chleba bez kůrky, 100 ml suchého bílého vína, 100 ml mléka, 20 g másla, sůl, čerstvě mletý
pepř
Troubu předehřejte na 180 st C.
Zapékací mísu vymažeme máslem a na dno poskládáme plátky chleba tak, aby se překrývaly a
zakrývaly dno. Pokropte je bílým vínem. Hrušky podélně rozkrojte, oloupejte, odstraňte jadřince.
Poloviny hrušek rozkrojte podélně na poloviny nebo třetiny. Sýr a šunku nakrájejte - sýr na plátky,
šunku na drobné kousky. Na chléb v míse rozložte plátky sýra, posypte šunkou a navrch naskládejte dílky hrušek.
Rozšlehejte vejce se šlehačkou a mlékem, ochuťte solí a pepřem. Zapékejte asi půl hodiny do zlatova a hned
podávejte.
Pikantní zázvorové hrušky
4 větší nepřezrálé hrušky, bez jádřinců, podélně nakrájené, 50 g m ásla, ½ chilli papri
čky, zbavené
semínek, nadrobno, nebo 1 lžička sušených chilli vloček, 2 lžičky čerstvě nastrouhaného zázvoru nebo
1 lžička mletého sušeného
Na ozdobu: kysaná smetana nebo smetanový jogurt, J
Hrušky oloupejte a nakrájejte na čtvrtky. Rozpalte silnostěnnou pánev. Vhoďte na ni máslo, a
když začne pěnit, přidejte chilli a zázvor. Důkladně promíchejte, aby se chuti dobře spojily, a
pak přidejte ovoce. Hrušky za občasného promíchání opékejte zhruba minutu až dvě, aby krásně zkřehly a lehce
zezlátly. Podávejte se smetanou nebo jogurtem. Nakonec hrušky posypte opraženými mandlovými lupínky nebo
vlašskými ořechy; v luxusní verzi můžete použít i pekanové ořechy.
Hruškový pekáček
1 kg hrušek, 1 kg brambor, 3 lžíce mouky, 1 l mléka, 2 vejce, 4 lžíce oleje, sůl
Oloupané, rozčtvrcené a jádřinců zbavené hrušky opečeme na oleji v pekáči. Brambory jemně
nastrouháme, slijeme z nich šťávu, promícháme je s moukou, vejci, mlékem a dle chuti osolíme.
Vzniklé těsto rozetřeme na hrušky ležící v pekáčku. Vše dáme společně péci do mírně vyhřáté
trouby asi na 2 hodiny. Jídlo je hotové, když se na jeho povrchu vytvoří křupavá zlatavá kůrčička.
Po upečení posypeme pekáček cukrem se skořicí a ihned podáváme.
Kuře zapečené s hruškou a gorgonzolou
4 kuřecí prsní řízky, 2 zralé hrušky, 200 g gorgonzoly, máslo, olivový olej, sůl, pepř
Troubu předehřejeme na 200°C. Maso zlehka naklepeme, osolíme, opepříme a zprudka opečeme
na směsi másla a olivového oleje z obou stran (asi 7 minut). Hrušky oloupeme, odstraníme
jádřince a podélně nakrájíme.
Opečené maso i s výpekem přendáme do zapékací misky, poklademe plátky hrušky a gorgonzoly.
Zapékáme asi 10 minut, až se sýr začne roztékat.
Kuřecí prsa s hruškou a brusinkami
4 ks kuřecích řízků, 1 ks hrušky, 4 lžičky brusinek, grilovací koření, Solamyl, máslo, olej, sůl
Kuřecí plátky osolíme, jemně okořeníme (Podravka s bylinkami, grilovací koření, zázvor) a opečeme
na pánvi na oleji. Ke konci přidáme lžičku Solamylu rozmíchaného v troše vody a lehce zahustíme.
Hrušku oloupeme, rozkrojíme podélně na 4 dílky a odstraním jádřinec, podusíme na druhé pánvi
na másle. Na talíři na každý kousek masa dáme dílek hrušky a na hrušku lžičku brusinek.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 69. 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: 33.
„U Holých“ starý roubený dům, který v roce 1934 vyhořel a

postaven byl dům nový. Vedle domu přes cestu stojí stodola. Dům patří
rodině Eduarda Loumy z Brodu, který byl muzikantem a hrál na klarinet.
Starý dům v roce 1934 vyhořel a pak byl vystavěn nový dům na gruntu
„Lídinu“ panem Šimůnkem na sklonku 18. Století. (ze starých knih)
ROK

MAJITELÉ
Eduard Louma
Zdeněk Holý

2009

Ing. Michal Zamrazil,
Naděžda Zamrazilová

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 70. 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
„Jindrovo“ menší zděný

číslo: 34.

domek. V roce 1903 domek vyhořel
a byl znovu postaven.
Domek ševce Jindry, pod Boučkovým
hostincem u potoka. Údajně asi
v roce 1903 vyhořel a byl znovu
vystavěn na témže místě z cihel a
kamene.
V roce 1942 zemřela v tomto domě
Anežka Jindrová narozená 1858.
ROK

MAJITELÉ

2009

Humpolíkovi, Iva
Čubová

16

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 46/ 2009

2. prosince
2009

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Po ulici kráčel dobrý, čestný Róm. Najednou, z
ničeho nic, přiběhl k němu zákeřný důchodce,
napíchl se mu na nůž a vnutil mu svoji peněženku.

Cikán luští křížovku a čte: "Černý pták na tři" Chvíli
přemýšlí a pak napíše: MŮJ.
Jdou dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromeček.
Po dvou hodinách hledání se zeptá jedna té druhé:
"Tak co?" - "Ale, nikde nic." "Víš co, vezmeme
nějaký bez ozdob."
"Lékař mi povídal, že mám vlohy pro lyžování." "Vážně, a jak to poznal?" - "Prý mi dobře srůstají
kosti."
Co udělá lidožrout, když ho pálí žáha? Sní hasiče.
Rodina lidojedů sedí u ohně. Otec vezme lžíci,
zamíchá v kotli, ochutná a vrazí ženě facku. Ta se
rozpláče a on jí povídá: "Stará, kolikrát jsem ti říkal:
Než dáš maso do polívky, sundej z něj ponožky!"
Život ženy se dělí na tři období: 1. Jde na nervy
svému otci. 2. Jde na nervy svému muži. 3. Jde na
nervy svému zeti.
Víte, jak se řekne japonsky hospoda? Ta-ha-ma-totam!
Víte, jak se řekne indicky uklízečka? Hádramašmátrá
Mladík s vyhlídkami na dobrou kariéru se rozhodl
vzít si ctnostnou slečnu z kláštera, nedotčenou
hříchy moderní konzumní společnosti. Po svatbě
museli jet domů přes takové to noční centrum
města. "Drahý, co jsou zač ty ženy, co se opírají o
lucerny?" "To jsou nemorální ženy, které propůjčují
za pět stovek své tělo k sexu."
"Uh, pět stovek... nám mniši dávali jen jablka."
Na papežské konferenci se sejdou všichni
kardinálové s papežem, který si vzal slovo: "Vážení
kardinálové. Zkontaktovala mě firma Coca-Cola a
nabídla naší církvi veliký sponzorský dar, pokud
změníme slova "chléb náš vezdejší" na "Coca-Cola
naše vezdejší". Tedy se vás ptám: Kdy nám končí
smlouva s pekárnami???"

Jde žena z nákupu. V jedné ruce 3 tašky, v druhé
ruce 3 tašky a naproti ní jde chlapík v dlouhém
černém kabátě. Zastaví se před ní a roztáhne kabát.
A žena: „Ježíši, vejce jsem zapomněla koupit.“
Policajti vyšetřují smrt babky, která se během Vánoc
zadusila rybí kostí. Dědka se ptají: "Dědo a to jste
neviděl, že se babka dusí?" "Cóó? Já blbě slyším!!!!"
"Ptáme se vás, zda jste neviděl, že se babka dusí?"
"Já jsem jen viděl, že stále otvírá ústa a koulí očima
jak kapr a tak jsem si myslel, že jen zpívá koledy..."
S pomocí gynekologa specializovaného na plodnost
se jedné šedesátileté ženě podařilo porodit děcko.
Když se dostala domů z porodnice, všichni příbuzní
ji přišli navštívit, aby se podívali na nový přírůstek v
rodině. Když chtějí děcko vidět, novopečená
maminka povídá: "Ještě ne." O chvilku později se
ptají znova a maminka zas: "Ještě ne." Za chvilku se
ptají potřetí a maminka povídá: "Ještě ne, až bude
plakat." "A proč až bude plakat?"
"Protože jsem zapomněla, kam jsem ho dala!"
Svobodná matka odpovídá na trapné otázky při
zjišťování otcovství. "Je to velmi slavný člověk. Aj
sochu má." - "Kdo to je?" "Neznámý vojín."
Otec nápadníkovi: "O mé dceři nikdy nebudete moci
říci: je moje." "No, jak jsem slyšel, pane, vy také
ne."
Dlužíte-li bance 100 000 Kč, jste v pr*eli. Dlužíte-li
bance 100 000 000, je v pr*eli banka.
Stojí muž před chalupou a cirkulárkou řeže psa.
- Jde kolem soused a zhrozí se: "Sakra, Jirko, co to
děláš?" - "No nevidíš? Přece psí kusy!!"
"Proč jste zavraždil svou ženu?" "Chtěl jsem se
vyhnout trapným scénám u rozvodu."
Známý filmový herec si čte nejnovější vydání
bulvárního časopisu. "Heleno," volá na svoji ženu.
"V těch novinách jsou tak neuvěřitelný drby… To je
fakt směšný. Píšou tady, že sis sbalila kufry a
opustila mě. – Heleno, slyšíš mě? Heleno!
Heleno…!??“

MOUDRÁ VĚTA

AFFIRMANTI, NON NEGANTI, INCUMBIT PROBATIO –
Důkaz musí podat ten kdo tvrdí, ne ten, kdo popírá (Své tvrzení musí dokazovat žaloba, ne obhajoba, práv)
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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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