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pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a
okolí

DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
2010 - V LOUŽNICI
V roce 2010 se opětně
mění daně z nemovitostí.
Po přepočítání nových
daní, bude Finančním
úřadem zasílána složenka
k úhradě, a to nejpozději do 30. 5. 2010. Vzhledem
k velké vytíženosti nelze přepočítání osobně
vyžadovat přímo na FÚ. To se netýká těch, kteří
podávají daňové přiznání v termínu od 1. 1. 2010 do
31. 1. 2010

VÁNOČNÍ VÝZDOBA V LOUŽNICI – Tak jako
každý rok o Adventu, i letos je v Loužnici u OÚ
Vánoční světelná výzdoba.
LOUŽNIČTÍ ČERTI v Aréně – Nejenom po naší
obci chodili naši
velice strašidelní
čerti, ale v neděli
dorazili dva
s andělem
(Roman a Tadeáš
Daníčkovi a Dáša
Doležalová) do
arény v Liberci,
aby podpořili HC
Bílí Tygři –
Liberec. Bílí Tygři
za podpory celé
mikulášské trojky
již pošesté v řadě
porazili na
domácím kluzišti Spartu, a na sedmé pozici v

Z DOMOVA

tabulce jí tak uskočili již o čtyři body. Oblíbeného
soka postupně vystříleli především po faulech hostů,
když se trefili z trestného střílení a dvakrát v
přesilové hře.
ATLAS ZAKÁZANÝCH ROSTLIN
- Ministři schválili „atlas zakázaných
rostlin“. Za množství větší než malé
se bude nově od 1. ledna příštího
roku považovat více než 40 kusů
této houby. Kromě halucinogenních
hub, které mají podobné účinky jako
LSD, se členové vlády zaměřili také
na další rostliny obsahující omamné
látky. Na stejném seznamu jako
lysohlávky se tak ocitlo také konopí,
kokainovník a kaktus s mezkalinem.
Vlastnictví více než pěti rostlinek je už množství
větší než malé. Právě tento termín je velmi důležitý
– určuje tenkou hranici mezi pouhým přestupkem a
trestným činem, za nějž hrozí i několikaleté vězení.
Soud by měl přihlížet k účelu pěstování.
Ministři nezapomněli ani na zatím méně známý
přírodní stimulant khat. Listy a pupeny této
východoafrické rostliny se žvýkají, což vede k
potlačení chuti k jídlu a únavy. Světová zdravotní
organizace ji na seznam drog zařadila už v roce
1980. O „povoleném“ množství syntetických drog
bude vláda jednat až za dva týdny.
Kolik omamných látek je povoleno:
 konopí – pět rostlin, 15 gramů sušené
marihuany
 lysohlávky – maximálně 40 hub
 kaktus obsahující mezkalin – pět rostlin
 kokainovník – pět rostlin
 khat (přírodní stimulant, který se žvýká) –
maximálně 80
gramů nesušené
rostliny
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Ve čtvrtek 3. 12. 2009, v podvečerních hodinách,
jste měli možnost potkat v naší obci družinu
„Barborek“. Chodilo jich pět a jedna z nich byla
černá. Chodily od domu k domu a hlavně tam, kde
byly děti. Barborky rozdávaly větvičku „barborek“
z dřínu obecného (strom, který zasadila u našeho
domu moje praprababička Koudelková
z Prostějova, přivezla si jej ze svého kraje, aby jí
jej tady připomínal, v době chudoby a války z jeho plodů dělávala „olivy“) a
říkaly básničku:

„My tři Barborky jsme,
z daleké země jdeme
a dárky Vám neseme.
Neseme, neseme, velice to krásné,
kdo se s námi modlit bude, tomu je dáme
a kdo nebude, tomu hodně nalupáme.“ – staročeská báseň Barborek

Foto najdete na: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/Louznice_-_Barborky_2009_-_3.12.2009/

Uříznutá „barborka“ se vložila do nádoby s vodou a čekalo se, zda vykvete. Kolikátý den od uříznutí větvičky
„barborka" vykvetla, tolikátý měsíc v následujícím roce byl pro majitele větvičky tím šťastným. Jindy děvčata
uřízla větviček více a každé dala jméno jednoho z chlapců, kteří jí byli, sympatičtí. Věřili, že se stanou nevěstou
toho, která větvička nesoucí jeho jméno vykvetla nejdříve. Podle lidové víry se měla třešňová větvička ze stromku
starého alespoň deset let uříznout v ten okamžik, kdy se na obzoru objevil první sluneční paprsek. Taková
větévka se pak odnesla do domu, kde bylo děvče na vdávání a čekalo se, zda se větvička o Štědrém dnu obalí
květy, což znamenalo brzké vdavky. Kvítek z barborky ukrytý za šněrovačkou prý měl tu moc přivábit chlapce, na
kterého děvče myslelo.
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MIKULÁŠ, ANDĚLÉ a ČERTI
V sobotu 5. 12. 2009, v podvečer, se ke zvoničce sneslo poselstvo z nebes, svatý Mikuláš a Andělé a
z pod skály vylezli z pekla čerti, aby prošli naší obcí a navštívili Loužnické dětičky.

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/Mikulas_2009/
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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
bouračky pod Hunáčem dvou osobních

INFO „ČERNÉ ÚDOLÍ“

V pátek 4. 12. 2009 se kolem 15 hodiny stala nehoda pod Huňáčem dvou osobních
vozidel zn. felicie combi a citroen saxo. Felicie zde zůstala do pondělka, ale přišla o kola, sedačky….
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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.

„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

SILVESTR 2009/2010
Letošní Silvestr v Hospůdce Na Záduší bude! Rádi přivítáme
všechny naše kamarády a přátelé z Loužnice. Téma večera
nebude žádné, snad jen v duchu příjemného posezení s přáteli a
s dobrou hudbou. Silvestr bude bez obsluhy, bez normálního
vaření, jen studené pochoutky, co kdo donese, ale půlnoční gulášek bude! Snad i
ohňostroj…
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ZAHRADA
VÁNOČNÍ HVĚZDA
Na citlivost vůči chladu myslete i při přenosu z
Jakou si vybrat a jak se o ni starat, aby byla dlouho
květinářství a hvězdu důkladně zachumlejte do
krásná, nebo dokonce vykvetla i příštím rokem?
balicího papíru.
Ačkoli pochází z dalekého Mexika, patří vánoční
A jak nejlépe zalévat? Zásadně odstátou, vlažnou
hvězda, Euphorbia pulcherrima, neodlučně i k našim
vodou. Pokud máte po ruce dešťovou, je pro
Vánocům. Kombinace jasně červené a tmavozelené
všechny rostliny bezesporu nejlepší. V zalévání platí
barvy slavnostně září, však také pulcherima
zlatá střední cesta – substrát by neměl být trvale
znamená překrásná. Květ je ale maličký a
mokrý, ani vyschlý. Zalévejte pravidelně a pokuste
nenápadný, barevnou nádheru mají na starosti
se rovněž zvlhčit vzduch v okolí rostliny, nebo ji
listeny pod ním. I když vás při vybírání budou
každodenně roste rozprašovačem na květiny. Pro
přecházet oči právě z nich, zkuste si všimnout i
posílení do zálivky občas (podle návodu) přidejte
kvítku. Pokud je sotva rozkvetlý, nebo ještě čeká v
hnojivo na kvetoucí pokojové rostliny.
poupatech, bude vám hvězda zdobit pokoj dlouho.
Vánoční hvězda není nutně pouze na jedno použití –
Pokud již odkvétá, ani barevné listeny nebudou
musíte však vědět, jak na to, aby vám dělala radost
atraktivní dlouhé týdny.
i v létech příštích. Po odkvětu rostlině dopřejte
Nejčastěji jsou listeny jasně červené – to je vánoční
přibližně měsíční odpočinek - přemístěte ji na mírně
klasika. Ale vyšlechtěny jsou i jiné tváře této
chladnější místo, snižte zálivku i vzdušnou vlhkost. V
rostliny, můžete si vybrat hvězdu s listeny růžovými,
předjaří ji seřízněte (u středně velké klidně i o 10
broskvovými, krémovými, či sněhově bílými. Pokud
cm). Prýštící mléko zastavíte ponořením řezné rány
se nemůžete rozhodnout, existují i variety
do teplé vody.
vícebarevné.
Na jaře hvězdu přesaďte, přes léto jí dopřejte
Listeny mohou být navíc i rozmanitě tvarované,
dostatek vody i výživy.
vroubkované, zvlněné. Využijte různorodé krásy při
Pozor! Jako i u řady dalších pryšcovitých rostlin je
tvoření útulné vánoční krásy a pohody, krásné jsou i
mléko, prýštící z poraněné rostliny, jedovaté a může
seskupení více různobarevných rostlin. Také
i popálit pokožku.
velikosti se liší. Na stůl je ideální miniaturní, zakrslá
Od konce května až do babího léta může být
forma, jako solitér v pokoji zaujme vánoční hvězda
venku, čerstvý vzduch jí prospívá. Barevné listeny
na kmínku.
však v další zimě vytvoří, pouze když jí k tomu
Protože pochází z teplých krajin, svědčí vánoční
dopomůžete malým trikem. Od poloviny října
hvězdě stálá teplota, která by měla dosahovat
rostlinu zatemňujte nejméně na 12 hodin denně
nejméně 20 °C. Květináč nedávejte na chladný
(například opatrně tmavým papírovým pytlem), a to
parapet, kam skrze netěsnící okno natahuje zima
zcela pravidelně. Pro tvorbu květů, a tedy i
ledové prsty. Pokud však okno těsní dobře a pod
barevných listenů, potřebuje hvězda stimulaci
parapetem hřeje topení, je naopak místem ideálním
krátkými dny a dlouhými nocemi, jaké u nás na
- vánoční hvězda potřebuje mnoho světla. Raději
podzim ještě nenastávají.
má však rozptýlené, nežli přímé sluneční paprsky.
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ZE SVĚTA

http://jablonecky.denik.cz/

ŽELEZNÝ BROD - Betlémy papírové, dřevěné,
velké či malé jsou nyní k vidění takřka všude. Ale
pouze v železnobrodské galerii Vlastimila Rady je k
vidění jedinečná výstava téměř padesáti skleněných
betlémů. Vesměs zapůjčených ze soukromých sbírek
místních sklářů. V dalším betlému jsou skutečné
postavy města „Mezi kuriozity patří například
křišťálový betlém z roku 1938, jehož kopie byla
letos darována papeži při návštěvě České republiky.
Zajímavý je také betlém ze sedmdesátých let, kde
staří Broďáci poznají reálné postavičky Železného
Brodu té doby,“ říká Alena Kortanová, která s
nápadem unikátní výstavy přišla. Skleněné betlémy
k Železnému Brodu patří již od založení místní
sklářské školy v roce 1920, kdy zde profesor Brychta
se svými spolupracovníky zavedl výrobu skleněných
figurek. Tradiční betlémy tvoří až kolem sta
postaviček, zvířátek a stromků a dalších figurek. Z
celkových 48 vystavených betlémů jsou tři desítky
soukromé. Některé z nich si přišli nainstalovat jejich
tvůrci či majitelé, aby byla zachována původní
myšlenka. „Výstava ukazuje také kontrast klasického
tradičního pojetí historických betlémů a betlémů
studentů sklářské školy. Nová, originální díla jsou
nejen současností, ale pohledem do budoucna, kam
by se sklářství mohlo ubírat,“ uvažuje Kortanová.
Právě betlémy a další řemeslná výroba by mohly být
pro tradiční sklářskou oblast Železnobrodska
východiskem z krize, která přišla s koncem výroby
sklářských koncernů, především Jablonexu. „Výstava
je příhodná nejen předvánočním obdobím, ale pro
Železný Brod jako město skla i tím, že veřejnosti
ukážeme, že sklo tady neskončilo, že sklo bude
určitě pokračovat,“ podotkl starosta města Václav
Horáček. Z letošní ojedinělé výstavy, která bude k
vidění až do konce ledna vždy od pátku do neděle,
by se mohla stát nová tradice. Na výstavu se
nakonec přihlásilo takové množství majitelů
betlémů, že se tam všechny nevešly. Navíc
iniciátorka výstavy vyzývá všechny současné skláře,
aby do příštího roku ukázali svoji zručnost a vytvořili
nové betlémy.

JIRKOV – Černou skládku, jaká svým rozsahem na
Železnobrodsku v posledních letech nemá obdoby,
likvidovali v minulých dnech v Jirkově. Pracovníci
železnobrodského odboru životního prostředí se
několik měsíců snažili skládku mapovat a zajistit
stopy vedoucí k jejím původcům, nakonec ale došli k
závěru, že skládka už je tak veliká, že musí zmizet. I
za cenu, že se viníky nepodaří najít. „Skládku se
podařilo odhalit až letos v létě, v té době už byla
hodně rozrostlá. Byla na místě, kam lidé běžně
nechodí, v bývalém lomu na těžbu břidlice. Už tehdy
bylo vidět, že původců bylo rozhodně víc. Další
dokumentaci jsme dělali v říjnu a skládka se opět
výrazně rozrostla. Na základě toho jsme se
domluvili, že nemůžeme čekat, než se podaří
někoho odhalit a skládku musíme zlikvidovat,“ řekl
Deníku vedoucí odboru životního prostředí
železnobrodského Městského úřadu Miloš Pala.
Velká černá skládka tak v minulých dnech zmizela
na náklady města, které budou podle předběžných
odhadů velmi vysoké. Na jejím vzniku a postupném
rozrůstání se zřejmě podíleli jak občané, tak i
přinejmenším jedna firma. „Část skládky odpovídala
tomu, že někdo likvidoval prodejnu, byla tam
například hromada regálů,“ podotkl Miloš Pala. Na
skládce nechyběly pneumatiky, elektrické spotřebiče
ani nábytek. Podle Miloše Paly by bylo odhalení
původců zmizelé skládky v tuto chvíli už zázrakem.
Je to problém i obecně. Bylo by totiž v první řadě
potřeba, aby dotyčného někdo viděl, a pak byl ještě
ochoten ho usvědčit. Viníka se nám podařilo
dopadnout jen v naprosto výjimečných případech,
kdy šlo navíc o malou skládku. Řešili jsme to bez
sankce domluvou, a tím, že sám původce skládku
odstranil,“ poznamenal Miloš Pala. Na
Železnobrodsku podle něj v posledních letech
černých skládek přibývá, a to i přesto, že viníkům
hrozí vysoké pokuty. U fyzických osob jsou to
sankce do výše padesáti tisíc korun, v případě firem
se mohou pokuty za černou skládku vyšplhat až do
milionu korun. „Tvoření černých skládek je o to
nepochopitelnější, že ve městě funguje sběrný
dvůr,“ uzavřel Pala.
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ŽELEZNÝ BROD – Na
kontroly přestupků při
parkování se chtějí
zaměřit železnobrodští
městští policisté. „Ke
zvýšené kontrole
parkování automobilů
dojde vzhledem k blížící se zimě, a to zejména v
místech, kde by vozidla bránila bezpečnému
průjezdu nebo údržbě komunikace,“ poznamenal
starosta Železného Brodu Václav Horáček. Speciálně
budou strážníci věnovat pozornost sídlišti Vápenka,
ulicím Těpeřská, Štefánikova, Poštovní, Sokolská, a
také prostorám před kotelnami ve Vaněčkově ulici.
„Žádáme občany, aby využívali k parkování místa k
tomu určená. Pomohou tím ke zvýšení bezpečnosti a
sobě ušetří v předvánočním čase nemalé finanční
prostředky,“ podotkl Václav Horáček.
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MIKULÁŠ A JEHO DRUŽINA VE ŠKOLCEV pátek navštívil Mateřskou školku v Zásadě Mikuláš
se svojí družinou

JABLONEC NAD NISOU Středem Jablonce se prakticky
nedá v klidu projít. Chodce
pravidelně zastavují prodejci
parfémů nebo jim kdosi nutí
třeba smlouvu s novým
telefonním operátorem.
Vedení radnice si stěžovalo
hodně lidí, proto radní chtějí
vytěsnit prodavače z centra města. „Vydali jsme
nařízení – tržní řád. Od ledna již tito pouliční
prodejci nebudou moci postávat například v
Komenského ulici. Budou se moci pohybovat v
prostorách tržnice v Jugoslávské ulici,“ vysvětlil
změnu starosta Petr Tulpa. Pokud to někdo poruší,
hrozí mu pokuta od městské policie, jejíž strážníci
budou dodržování nařízení hlídat. Podobně omezuje
pouliční prodej i liberecký magistrát, ten vydal
vyhlášku. „Tu ovšem ministerstvo vnitra rozporuje,“
objasnila tisková mluvčí Jana Fričová, proč radnice
omezuje prodejce nařízením a ne vyhláškou. Nové
jablonecké nařízení vytlačí prodavače z centra města
na vyhrazené plochy – konkrétně do Jugoslávské
ulice. „Pak také upravuje dobu, kdy tu může prodej
probíhat,“ dodal Leoš Teufl, vedoucí právního
oddělení radnice. Prodejci by se tu měli
pohybovatmimo čas, kdy se v lokalitě konají
pondělní a středeční trhy. Nařízení se netýká
pojízdného prodeje nebo restauračních zahrádek, o
nichž bude rozhodovat dopravní a silniční úřad. „Pro
zahrádky však nově platí omezení doby provozu, a
to maximálně do jedenácté hodiny v noci, aby nebyl
rušen noční klid,“ upozornila Fričová. „Výjimku
dostanou například také charitativní akce, jež se řídí
úplně jinými pravidly,“ upřesnil starosta Tulpa a
vysvětlil, že přesně vyjmenovaný seznam je součástí
nařízení.
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KULTURA

ŽELEZNÝ BROD a okolí:
Městské divadlo:
VÁNOČNÍ NADÍLKA
Hvězdičky
16.12.2009 - Nejmladší žáci hudebního oboru a děti
z pěveckého sboru Hvězdičky zvou všechny
maminky, tatínky a ostatní příbuzné a příznivce
hudby na koncert plný vánočních koled a písniček.
Koncert se uskuteční ve středu 16. prosince od
17:00 hodin v Městském divadle v Železném Brodě.
Vstupné dobrovolné.
TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE
Pohádka Praha - 21.12.2009
Zveme všechny děti na vánoční pohádku s názvem
"Tři pohádky na Vánoce" do Městského divadla v
pondělí dne 21. prosince 2009 od 10:00 hodin.
Skládanku výpravných pohádek pod vánoční
stromečky složenou ze dvou pohádek čerpajících z
klasických motivů s názvem „O chytré princezně“ a
„Kterak líná Karolína ke štěstí přišla“ Vám zahraje
divadlo Pohádka z Prahy. Pohádková skládanka je
zakončená vánočním příběhem „Půjdem spolu do
Betléma“ a několika vánočními koledami. Vstupné:
35 Kč
Ostatní akce:
ADVENTNÍ KONCERT - ŘETÍZEK
Modlitebna Jednoty bratrské na Brodci - 20.12.2009
Dětský pěvecký sbor Řetízek se svými sólisty Vás
srdečně zve na adventní koncert, který se uskuteční
v neděli 20. prosince od 17:00 hodin v Modlitbně
Jednoty bratrské na Brodci v Železném Brodě. Sbor
doprovází malý orchestr, Miloslava Vacíková a
Vojtěch Wachtl pod taktovkou sbormistra Josefa
Hlubůčka. Vstupné dobrovolné.

ZIMNÍ SKLÁŘSKÉ PÁTKY
04.12.2009 - 19.03.2010 - Přijeďte se v zimě
podívat do Železného Brodu, města s dlouholetou
sklářskou tradicí. Budete moci sledovat předvádění
různých sklářských řemesel a zároveň nakoupit
české sklo za nejlepší ceny přímo od výrobců.
Svoji návštěvu můžete spojit s prohlídkou zdejší
roubené lidové architektury - Poznávací okruh
Trávníky. Zajímavá místa, nabízející poznání historie
i současnosti zdejšího sklářství můžete navštívit i
jednotlivě po celý týden. Avšak den, po který je
otevřeno těchto mist nejvíce současně, je právě
pátek. Proto vás zveme na akci s názvem "Zimní
sklářské pátky". Tato akce se bude konat vždy v
pátek v termínu od 4. prosince 2009 do 19. března
2010. Vyjímku budou tvořit pouze dva pátky
(25.12.2009 a 1.1.2010).
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
náměstí 3. Května - 22.12.2009
Pěvecký sbor Hvězdičky a Řetízek za doprovodu
dechového orchestru Broďanka Vás srdečně zvou na
tradiční zpívání u vánočního stromu, které se
uskuteční v úterý dne 22. prosince 2009 od 17:00
hodin.
ADVENTNÍ KONCERT
Krásná – Pěnčín - 13.12.2009
V neděli 13. prosince 2009 se uskuteční na Krásné –
Pěnčín v krásném prostředí Kittelova areálu, v
kostele Sv. Josefa od 14:30 hodin, Zároveň Vás
chceme pozvat do našeho kostela Sv. Josefa na
Štědrý večer ve 23:30 hodin, kdy každoročně
pořádáme zpívání vánočních koled za podpory všech
zúčastněných. Celou akci vede paní V. Paldusová s
členy pěveckého sboru Huntířov. Ve 24:00 hodin
následuje půlnoční bohoslužba slova.
JABLONEC nad Nisou:
JIŘÍ SCHMITZER
9.12.2009 od 20:00 - Fenomén. Co jiného dodat...
Místo konání: Klub Na Rampě
HORKÝŽE SLÍŽE
11.12.2009 od 20:00 - Koncert na turné k nové
desce 54 dole hlavou. Eurocentrum
RAMPA FREE PRO KAŽDOU KAPELU
15.12.2009 od 20:00 - I začínající si může vyzkoušet
„prkna“ Rampy s dobrým ozvučením. Dejte o sobě
vědět a přijďte si zahrát! Klub Na Rampě
VÁNOČNÍ TRHY 2009
16.12.2009 - 19.12.2009 - Prodejní trhy s
doprovodným programem na Mírovém náměstí.
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ČERNÁ KRONIKA
SMRŽOVKA - S nebývalou razancí si v úterý
odpoledne vzal peníze zatím neznámý pachatel z
pošty ve Smržovce. Rozbil bezpečnostní přepážku.
Za El Paso, jak se ozbrojenému přepadení přezdívá,
hrozí zloději desetiletý trest. V ruce držel nůž a
ohrožoval jím pracovnici pošty. Peníze si v úterý
krátce po půl páté odpoledne odnesl z pobočky
České pošty ve Smržovce. „Vběhl na smržovskou
poštu, kde rozbil i ochranný štít chránící obsluhu,“
potvrdila jablonecká policejní mluvčí Ludmila
Knopová. Naštěstí nikoho nožem nezranil. „Ale
objekt pošty opustil s ukradenými desítkami tisíc
korun,“ dodala mluvčí. Po jeho stopě vyrazili nejen
policisté, ale s popisem pachatele lokalitu projížděli
například i místní dobrovolní hasiči. Zloděj za celou
dobu krádeže nepromluvil a nelze tedy podle
policistů určit pravděpodobnou národnost. Popis ale
mají celkem podrobný. „Jde o štíhlého muže zhruba
sto osmdesát pět centimetrů vysokého,“ uvedla
Knopová. V době loupeže byl oblečen do béžové
bundy do pasu s modrým pruhem na prsou. Dále
měl světlé kalhoty a na rukou rukavice s potiskem.
„Béžový rolák vyhrnutý nahoru mu částečně
zakrýval obličej,“ dodala policejní mluvčí s tím, že
hlavu mu pokrývala blíže nespecifikovaná čepice.
Policisté vyzývají občany, pokud mohou podat
jakoukoliv zprávu k prchajícímu pachateli, aby se
obrátili na nejbližší policejní služebnu nebo
zatelefonovali na linku 158.
JABLONEC N.N.- V úterý 1.12.2009 v 14,55 hodin
došlo na ulici Palackého u Horního náměstí v
Jablonci n.N. k dopravní nehodě dvou vozidel. Ve
směru k centru města jelo vozidlo Ford Mondeo.
Jeho řidič zastavil, aby dal přednost chodci jdoucímu
po přechodu pro chodce. Za ním jedoucí 22-letá
řidička z Jablonce s vozidlem VW Polo již na
mokrém povrchu vozovky nedobrzdila a zezadu do
vozidla Ford narazila. Způsobená škoda byla
vyčíslena na částku 120 000 Kč. Ke zranění osob
nedošlo. Provinilá řidička si z nehody odnáší
blokovou pokutu ve výši 1 500 Kč.
DESNÁ - Neznámý pachatel odcizil v průběhu noci z
úterý na středu v Desné II. pohonné hmoty.
Nejprve musel přelézt 2 metry vysoký pletivový plot,
aby se dostal do areálu firmy. Uvnitř areálu odcizil z
mobilního kompresoru a pracovního stroje Hon 50
litrů nafty. Stranou jeho zájmu nezůstal ani vedle
stojící traktor, neboť i z něho odcizil naftu, tentokrát
60 litrů. Zloděj neodešel z areálu pouze s
pohonnými hmotami, ale přibral i hliníkový žebřík.
Celkově způsobená škoda byla vyčíslena na částku
13 000 Kč.
JABLONEC N.N- Netradičním způsobem vnikl do
budovy firmy v Korejské ulici v Jablonci n.N.
neznámý pachatel. Vylezl totiž na střechu budovy a

vypáčil vakuové okno. Uvnitř budovy musel ještě
vypáčit dřevěné bezpečnostní dveře a z kanceláře
odcizil finanční hotovost 60 000 Kč. Celkově
způsobená škoda na odcizených a poškozených
věcech představuje částku 83 000 Kč.
ŽELEZNÝ BROD - Vandalský čin s osmitisícovou
škodou řeší policisté v Železném Brodě. Neznámý
pachatel v minulých dnech poškodil na místním
autobusovém nádraží dvě bezpečnostní žaluzie na
novinovém stánku. „Jednu žaluzii vytrhl z úchytu a
druhou pootočil tak, že s ní nejde manipulovat,“
přiblížila mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová.
JABLONEC N. N. – Nečekané finále měl v minulých
dnech noční výjezd jabloneckých strážníků. Ti krátce
po pondělní půlnoci dorazili do Vysoké ulice, odkud
jim volal muž, kterému se chtěli dva výtečníci
vloupat do auta. Pachatele už strážníci na místě
nezastihli, opodál ale našli auto plné kradených věcí.
„Přivolaná hlídka se od volajícího mimo jiné
dozvěděla to, že pachatelé se nějakou dobu
dohadovali s mužem, který v době příjezdu
strážníků stále ještě seděl v nedaleko zaparkovaném
Audi,“ přiblížil noční případ ředitel jablonecké
Městské policie Jiří Rulc. Hlídka proto zkontrolovala
totožnost řidiče a zjistila, že jde o známého
výtečníka, který již v minulosti měl problémy se
zákonem. „Z jeho nervózního chování strážníci
vytušili, že zřejmě nebude vše v pořádku a na místo
přivolali i hlídku Policie ČR,“ řekl Rulc a dodal, že
vozidlo Audi bylo nakonec plné kradených věcí z
vloupání do jiného auta o několik dní dříve. Všechny
tyto věci budou navráceny majiteli a řidič Audi nyní
bude čelit problémům se zákonem.
ŽELEZNÝ BROD - Patnáct krádeží v obchodech řešila
během listopadu železnobrodská Městská policie.
Třináct pachatelů se strážníkům podařilo zadržet, z
toho pětice vyvázla jen s blokovou pokutou.
Jednoho pachatele strážníci předali Policii ČR k
dalším opatřením a v sedmi případech putovali
pachatelé ke komisi pro projednávání přestupků. Po
dvou zlodějích se stále pátrá.
ČERNÁ STUDNICE - V pátek 4.12.2009 v 18,25
hodin došlo na silnici vedoucí z Dolní Černé Studnice
na Novou Ves n.N. k havárii vozidla Peugeot 206.
52-letý muž ze Smržovky jel na namrzlé vozovce
klesáním dolů a vlivem nepřiměřené rychlosti
nezvládl vozidlo. Vyjel vlevo mimo vozovku a sjel z
příkrého svahu dolů, kde postupně narazil do 4
jehličnatých stromů. Ke zranění nedošlo. Na vozidle
vznikla škoda ve výši 80 000 Kč. Provinilý řidič si
navíc odnáší i blokovou pokutu ve výši 2 000 Kč.
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POČASÍ

STŘEDA
9.12.

4 °C/1 °C

NEDĚLE
13.12

ČTVRTEK
10.12.

3 °C/2 °C

PONDĚLÍ
14.12.

PÁTEK
11.12.

1 °C/-0 °C

ÚTERÝ
15.12.

SOBOTA
12.12.

3 °C/-1 °C

STŘEDA
16.12.
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2009

3 °C/-2 °C

2 °C/-4 °C

-0 °C/-4 °C

-0 °C/-4 °C

závody na lyžích – rok cca 1986 (poznáváte? M.Kurfiřtová, Z.Urbánek, E.Halama…a jiní )
JAK BUDE? Na kabáty, čepice a rukavice letos ještě přeci jen dojde. Meteorologové slibují, že ta opravdová
zima, jak ji v Česku známe, přijde už na konci tohoto týdne. V úterý bude podle meteorologů oblačno až
zataženo, teploty přes den se budou pohybovat mezi dvěma až pěti stupni Celsia. Ve středu bude také zataženo,
místy je možné očekávat déšť nebo mrholení Teploty vystoupají maximálně k trojce. Ve čtvrtek je už je možné, k
radosti zejména dětí, očekávat sněhové přeháňky, mrznout ale přes den ještě nebude. Teploty se budou
pohybovat stále mírně nad nulou. Meteorologové
předpovídají sněžení i na pátek a v tento poslední pracovní
den už mohou dokonce k ránu namrzat silnice, opatrní by
proto měli být především řidiči. Během dne se budou
teploty pohybovat kolem jednoho stupně nad nulou. V
sobotu a v neděli už rtuť klesne pod bod mrazu a bude
ukazovat přes den maximálně kolem minus dvou stupňů,
mnohem chladněji může být v noci, na horách mohou
teploty klesnout až k minus desítce.
Vrbatova Bouda – 8.12.2009, -2,1°C, 96,7%
vlhkosti
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PRANOSTIKA

Prosinec
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají
nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho
síly.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se
kruté zimy třeba báti.
Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé
hlavy.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají
zimu mírnou.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr
fučí.
Jaký prosinec, takové jaro.
Studený prosinec - brzké jaro.
Jaký prosinec - takový červen.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti,
bude rok budoucí údorný; je-li však částečně
viditelná, nebude mnoho obilí a vína.

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce
úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to
běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude
v běhu.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé
výšině.
13.12.
Lucie – noci upije, ale dne nepřidá
Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává
nejdelší noc.
16.12.
O svaté Albíně schovej se do síně.
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.

Závody na lyžích – rok cca 1983 (M. Hrubá, P. Halamová, M. Kurfiřtová, J. Šourková)
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GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.








8. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
9. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
9. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
12. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
13. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
13. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
16. 12. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Marcel Tiler
Jaroslava Hnátková
Kateřina Šimková - Rock
Josef Daníček
Jana Šourková - Hloušková
Jaroslav Růžička
Kristýna Živná

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
• 10.12. 1870 – Adolf Loos, český architekt († 23. srpna 1933)
• 14.12. 1503 – Nostradamus, francouzský lékař a astrolog (†
2. července 1566)
• 14.12. 1546 – Tycho Brahe, dánský astronom († 24. října
1601)
• 15.12. 1920 – Vlastimil Brodský, český herec († 20. dubna
2002)
• 15. 1859 – Ludvík Lazar Zamenhof, tvůrce Esperanta († 14.
dubna 1917)

Významné dny v tomto týdnu:
10.12. Den lidských práv a svobod
11.12. Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky, Mezinárodní den hor




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
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LOUŽNICKÉ TRADICE

SVATÁ LUCIE
Svatá Lucie
bývá líčena
jako dcera
bohatých a
vznešených
rodičů.
Legenda
vypráví, že se
rozhodla pro
panenský
život, všechny
nabídky k
sňatku
odmítala a svůj
majetek
rozdala
chudým.
Jednou si prý dokonce vypíchla oči, aby tak odradila
dalšího z nápadníků, ale jako zázrakem jí byl zrak
vrácen. Zklamaný a odmítnutý pohanský nápadník jí
udal jako křesťanku a Lucie byla odsouzena k
prostituci ve veřejném domě. Stráže, které měli za
úkol jí tam odvést, nedokázali se svatou Lucií hnout
z místa. Nakonec jí podřízly hrdlo mečem a svatá
Lucie kolem roku 304 zemřela.
Svatá Lucie je patronkou švadlen, kočích, sklenářů a
brousířů. Je vzývána proti krčním chorobám a
nejčastěji bývá vyobrazena s mečem, se svítilnou a
miskou, na které jsou vidět dvě oči.
V předvečer svátku svaté Lucie chodívaly „Lucky“
kolem stavení. Věřilo se, že postavou velká, bíle
oděná „Lucka“ chodila s nožem a dětem, které se o
adventu nepostili, chtěla rozpárat břicha.
Někde chodilo po staveních Lucek více a děti, které
se uměly hezky pomodlit obdarovávaly, ostatním
hrozily metlou.
Svatá Lucie byla chápána také jako ochránce proti
čarodějnicím. Na Moravě se proti čarodějnicím
chránili tak, že od svátku sv. Lucie až do Božího
narození odhodili jedno poleno dříví a takto
odhozenými na den Božího narození zatopili.
Svátek sv. Lucie patřil především ženám a dívkám a
snad aby si trochu odpočinuly, nesměly v tento den
prát ani příst. Věřilo se, že té přadleně, kterou by
Lucka přistihla při práci, naplnila by komínem
světnici prázdnými vřeteny a ty by musela obratem
napříst. Na Valašsku dokonce vynášely přadleny své
kolovraty ze světnice na půdu. Nezřídka se za Lucky
převlékali sousedky a kontrolovaly jiné, zda
nepředou či nederou peří. Těm, které přistihly při
draní rozfoukaly peří po celé světnici a těm, které
předly, rozmotaly napředené nitě.
Lucie noci upije
Jak takový svátek Lucie vypadával v dobách, kdy si
lidé o tradicích jen nečetli, ale sami je dodržovali? V
českých zemích byly zvyky velice různorodé. Lucii ve
všech případech ztělesňovala obchůzková postava.
Zatímco Barbora klepala na okno a ohlašovala tak
svůj příchod, Lucie přicházela znenadání. Někde s ní

chodíval po vsi, chalupu od chalupy průvod masek,
který dívka, převlečená za svatou Lucii, vedla. V
průvodu byly typické postavy – družičky, kněz,
poustevník, kominík, řezník, dráteník, krajánek a
cikánská rodina. Zatímco postava Barborky byla
čistě dívčí záležitostí, s Luckou to bylo někde i jinak.
Ve Švédsku je tradice oslav Lucie dodnes živá
Svátek svaté Lucie patří dodnes k nejživějším
tradicím ve Švédsku. V roce 1927 vyhlásil jeden
stockholmský časopis soutěž o volbu Lucie. Dívku,
která zvítězila, korunovali Lucií a v průvodu byla
provázena družičkami a chlapci – nosiči hvězd. Tím
se oslava Lucií rozšířila po celém Švédsku. Lucie
dnes přichází dokonce i do nemocnic. Lucie, které
obcházejí v severských zemích, mají na hlavě
korunu se svíčkami, jako předzvěst konce
nejtemnějšího období roku. Lucie zpívá a dává
naději, že po tmě se k nám vrátí světlo. Lucie ve
Švédsku přináší světlo, v Čechách čistotu – což není
v přeneseném významu zase tak velká odlišnost. V
roce 2001 poprvé Lucie v celé své kráse zavítala i
mezi členy Severské společnosti v Praze na
Novotného lávce.
Lucie v magických praktikách:
Dříve byla se dnem sv. Lucie spojena i řada
magických praktik. Vesničané věřili, že o tomto dni
se scházejí čarodějnice, aby kuly pikle a škodily
dobrým křesťanům. Svatá Lucie byla považována za
mocnou ochranitelku před jejich kouzly a čarami.
Nejnavštěvovanějším místem čarodějnických setkání
o sv. Lucii v zemích Koruny české býval prý vrch
Radhošť, který byl odpradávna opředen mnoha
pověstmi.
Svátek sv. Lucie patřil především ženám a dívkám,
spojovaly se s ním různé zvyky. Lucie je patronkou
a ochránkyní švadlen. Snad aby si trochu
odpočinuly, nesměly v tento den příst ani prát. Proto
při svých
obchůzkách
nosila Lucka v
ruce dřevěný
dlouhý nůž –
kdyby zjistila, že
má někde
hospodyně
rozdělané
přádlo, tak
mohla jí nožem
přádlo pocuchat.
Byla však také
symbolem
čistoty – den
jako dělaný pro
vánoční úklid.
Lucie je také
považována za
patronku kočích
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NÁPOJ PRO TENTO TÝDEN

ŠŤÁVA ZE ZELÍ
Výborný, chutný, nakyslý nápoj bez
chemických konzervačních látek. Má
vysoký obsah vitamínu C a organických
látek zvyšujících detoxikační aktivitu
enzymů. Pravidelné pití šťávy z
kysaného zelí mění metabolismus
buněk a má do jisté míry omlazující
vliv na pleť a pokožku, dělá ji vláčnou a částečně
vyhlazuje vrásky. Největší význam pití zelné šťávy je v
tom, že preventivně působí proti vzniku zhoubných
onemocnění trávicí soustavy, především onemocnění
žaludku, tlustého střeva a jater. Obsahuje vitamin U,
který působí proti žaludečním a dvanácterníkovým
vředům. Šťáva z kysaného zelí účinně působí při léčbě

hemoroidů. Při požití většího množství má šťáva
laxativní účinek (může způsobit průjem). Pro
organizmus je to pozitivní jev, protože se tím urychlí
vylučování toxických látek z těla.
Šťáva kysaného zelí obsahuje hořčinné glykosidy,
vitaminy A, B1, B2, C, K, kyselinu mléčnou (pomáhá i
při ranních nevolnostech v těhotenství), vápník, fosfor
železo, sodík, draslík aj. Reguluje trávení a
normalizuje střevní flóru. Tlumí růst nežádoucích
baktérií. Dobře se uplatňuje při léčení žaludečních a
střevních poruch. Šťáva ze syrového zelí (ne kyselá
šťáva ze sudového zelí!) je velmi účinným nástrojem
při léčbě peptických vředů. Obsahuje gefarnát a látku
podobnou karbenoxolonu, které jsou součástí
mnohých léků proti vředům. K

BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

ZELÍ
http://ww.tvsemily.cz/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=0&video_id=25
Hlávkové zelí je rostlina
pěstovaná jako košťálová
zelenina, jedna z forem
vyšlechtěné brukve zelné. Je to
dvouletá bylina, pěstovaná pro
listy, které tvoří charakteristickou
hlávku. Hlávkové zelí je blízce příbuzné kapustě, od
které se liší strukturou listů - listy hlávkového zelí
jsou hladké.
HLAVATKA:
K podzimnímu pohledu na Sklenařice, Paseky nad
Jizerou, Horní Tříč a Roprachtice patří proužky
políček se zelím, kterému tam říkají hlavatka. Jejich
fialová až modrá barva je mezi zelení luk a hnědí
okolních polí nepřehlédnutelná. O pěstování zelí jako
jedné ze zdejších základních potravin existují
doklady ze 17. století. Bylo tu pěstováno dříve než
brambory. A čím je zvláštní, jedinečné? Na poli
nejsou vlastnosti odlišné od obyčejného červeného
zelí tak patrné. Ale po odstranění krycích listů
vynikne špičatý tvar hlávky. Vysocké zelí má být
jemnější, křehčí, ale hlávka přitom musí být tvrdá,
kompaktní, bez velkých vzduchových mezer mezi
listy. A hlavně špičatá. Kde se vzala vysocká
hlavatka, o tom se mínění jednotlivých pěstitelů
různí a literární prameny jsou skoupé. Věnovali jsme
se tedy prozatím současnosti zelí na Vysocku a
vzpomínkám pamětníků.
V sudech a ve sklepě
Pan František Patočka v Horní Tříči obývá usedlost,
na které byli jeho předci zmiňováni již počátkem 18.
století. Ve světnici stojí vyrovnané sudy s výrazně
červeným obsahem. „Nakrouhané zelí je ze začátku
modré, pak teprve zčervená,“ zahajuje
jednaosmdesátiletý hospodář řeč, „naplnit stolitrovej
sud trvá třičtvrtě hodiny čistého času. … U zelí je
důležitá čistota. Každej ho nakládá trochu jinak. I
když je to pořád to samý vysocký zelí, chutná

pokaždý jinak. Do sudu se zelí pěchuje dřevěnou
palicí. „Třicet košťálů si nechávám na semeno, jiní
zelaři třeba sto padesát,“ objasňuje pan Patočka.
„Přes zimu je uskladňuju ve sklepě ve stráni, na
hlíně, nemusím hlídat vlhkost. Kdo je skladuje na
betonu, musí je ukládat do písku a pak zalévat.
Nesmí zmrznout!“
V naší kuchyni se zelí stalo už dávno tradiční
zeleninou. Má tu výhodu, že si na pokrmech ze zelí
můžeme pochutnávat opravdu během celého roku.
Hlávkové zelí je mimořádným zdrojem vitaminu C,
bohaté je také na draslík, hořčík, vápník a fosfor.
Kysané zelí obsahuje zhruba polovinu původního
množství vitaminu C. Díky tomu velmi prospívá
lidskému zdraví – chrání nás proti bakteriálním
infekcím, má dobrý vliv na činnost jater a na
trávení.
Jak ho uchováváme: Při nákupu si dáváme pozor,
aby listy nebyly povadlé, hlávky byly pevné a těžké.
Než zelí zpracujeme, skladujeme ho raději v chladu.
Zelí jíme kvůli vitaminům nejlépe syrové, např. v
salátech. Můžeme ho tepelně upravovat mnoha
způsoby, ale i nakládat a zavařovat.
Vysocké zelí: Krkonošské špičaté zelí se pěstuje
výhradně v okolí města Vysoké
nad Jizerou a blízkých obcích.
Toto zvláštní zelí patří k
základním místním potravinám.
A čím je tak jedinečné? Po
odstranění krycích listů vynikne
zajímavý špičatý tvar hlavičky.
Vysocké zelí je jemnější a
křehčí, ale jen pokud je hlávka
tvrdá a kompaktní a hlavně –
špičatá. Zelí tady v Krkonoších sklízíme v půli října
kolem Havla. Proto se také říká: ‚‚Havel, do zelí
zajel‘‘. Někdy se stane, že zima přijde dřív, zelí
dobýváme zpod sněhové přikrývky.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA

Vysocké zelí s jablky
podušené zelí kostičkami jablek. Cukr 30 g, ocet 1 lžíce, středně velká hlavička červeného zelí 1
ks, cibule 1 ks, máslo 40 g, jablko 3 ks, podle chuti: sůl, kmín. Jemně nakrájené (nakrouhané)
zelí dáme do kastrolku, přidáme oloupaná, na kostičky nakrájená jablka, zalijeme vodou a
přidáme nahrubo nasekanou cibuli. Ochutíme solí, kmínem a cukrem. Zelí dusíme pod pokličkou
tak dlouho, až změkne a voda se vypaří. Nakonec zelí ochutíme máslem a octem, chvíli ještě
podusíme. Vysocké zelí podáváme s domácí sekanou a bramborem.
Polévka z kysaného zelí s houbami
Asi 1 a 1/4 l vývaru, 20 dkg kysaného zelí, lžička cukru, sůl, 8 kuliček pepře, 1 bobkový list, 15 dkg
čerstvých hub, máslo, cibuli, půl lžičky tlučeného kmínu, 2 dl mléka, 15 dkg točeného salámu,
mouku na jíšku. Zelí pokrájíme, přilijeme vývar, přidáme sůl a koření a asi 20 minut vaříme. Pak
polévku zahustíme světlou jíškou, přidáme očištěné na kostičky nakrájené a na másle s cibulkou podušené houby,
tlučený kmín, na kostičky nakrájenou uzeninu a znovu vaříme. Nakonec polévku zjemníme rozkvedlaným mlékem.
Zapečené kysané zelí se širokými nudlemi
250 g širokých stuhových nudlí, sůl, 400 g uzených krůtích prsou, 200 g eidamu, 1 svazek
lahůdkových cibulek, 1 lžíce másla, 520 g vinného kysaného zelí (konz.), 250 g rajčat, pepř, 1 lžíce
posekané majoránky, 125 ml smetany. Nudle uvaříme v osolené vodě podle návodu na obalu a
scedíme. Krůtí prsa pokrájíme na kostky. Sýr nastrouháme. Lahůdkové cibulky očistíme, omyjeme a nakrájíme na
tenká kolečka. Zesklovatíme je na másle. Přidáme kysané zelí a asi 5 min. podusíme. Rajčata omyjeme,
rozčtvrtíme a opatrně vmícháme do kysaného zelí. Osolíme a opepříme. Troubu předehřejeme na 200 °C. Zelí,
nudle, krůtí maso a nastrouhaný sýr naplníme do zapékací formy. Majoránku smícháme se smetanou a směsí
nákyp zalijeme. Pečeme asi 30 min, Nákyp můžeme podávat případně zdobený majoránkou.

solí.

Pomazánka se škvarků a kysaného zelí
500 g škvarků, 300 g kysaného zelí, 100 g sádla, 2 cibule, petrželová nať, sůl. Škvarky nasekáme
najemno společně s cibulkou, kysaným zelím a petrželkou a vše smícháme se sádlem a dochutíme

Chléb s kysaným zelím v domácí pekárně (nebo jen tak v troubě)
350 ml vody, 500 g hladké mouky, 1 lžíce oleje, hrst dýňových semínek/opražených na sucho/
2 čaj.lžičky soli, l čaj. lžička cukru, 1 čaj. lžička suš droždí,popřípadě1/2 normálního, lžíce kmínu
kysané zelí dle potřeby. Vše kromě zelí,dáme do pekárny a dáme program těsto.Po vykynutí těsto
rozválíme,poklademe vymačkaným zelím a zarolujeme jako roládu.Vložíme do pekárny.Necháme opět
vykynout.Popřípadě tomu trochu zatopíme pečením a vypneme.Po vykynutí dáme program pečení.
V případě že chceme zelí přidat ihned s přísadami, nutno dosypat mouku na patřičnou konzistenci těsta. Zelí lze
samozřejmě aplikovat do každého oblíbeného těsta na chléb.Toto byl jen nejjednodušší příklad.
Zapékané kysané zelí s masem a rýží
250 g vepřového masa na guláš, 3 pikantní klobásy, 2 balíčky kysaného zelí, 2 hrníčky rýže, 1
kysaná smetana, 2 žloutky, pepř, sůl, sladká mletá paprika, olej nebo sádlo, 5 polévkových lžic
hořčice, 2-3 středně velké cibule, 2-3 stroučky česneku, 2-3 bobkové listy. Maso a 1 klobásu
nakrájíme na menší kousky. Na rozpáleném tuku osmahneme cibuli a přidáme nakrájené maso s
klobásou, osolíme, opepříme, dobarvíme paprikou, ochutíme česnekem, přidáme proprané zelí,
bobkový list a dusíme do poloměkka. Rýži propereme a povaříme do poloměkka. Troubu předhřejeme na 200 st.
Nakrájíme zbylé 2 klobásy na kolečka. Na omaštěný pekáč ukládáme do vrstev zelí s masem, rýži a pokládáme
kolečka klobásy. Vložíme do trouby a pečeme 15 minut. Kysanou smetanu, hořčici a 2 žloutky smícháme a
zalijeme pekáč, necháme dopéct dalších 10 minut.
Plněná krkovice kysaným zelím
800 g krkovice vcelku bez kosti, 500 g kysaného zelí, 200 g slaniny, 100 ml piva, 100 ml oleje, 8
lžic plnotučné hořčice, 1 palička česneku, mletý kmín, sůl, pepř. Plátky slaniny ogrilujeme
dozlatova. Krkovici nakrájíme na silné dvoucentimetrové plátky a prokrojíme do nich kapsu.
Krkovici zlehka naklepeme a dáváme pozor, abychom ji nepotrhali. Kapsu zevnitř potřeme
hořčicí (1 porce = 1 lžíce) a plníme plátkem slaniny a odkapaným kysaným zelím, pěkně stáhneme, můžeme
sepnout i párátkem, osolíme, opepříme, ochutíme drceným kmínem a vpracujeme do masa. Česnek rozdrtíme
nebo najemno nasekáme, smícháme se zbytkem hořčice, pivem a olejem, vše dobře rozmícháme. Do marinády
vložíme maso a necháme přes noc marinovat. Na grilu opékáme pozvolna z obou stran.
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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
V roce 1938 se v tomto domě narodil manželům
Vítovým syn Slávek, v roce 1945, se rodina
Bohuslava Víta odstěhovala do Lučan.

ROK

číslo: 35.

MAJITELÉ
Opočenský
Šimůnkovi

2009

Ivana Vébrová

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 72. 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: 36.

Starý domek u potoka, mezi domy čp.54 (Šimkovi) a čp.10 (Morávek – Kumpáni) zde žila původně rodina
Soldátova, potom Pavlatova, která domek vyměnila kolem roku 1830 s rodinou Adamičkovou za čp.6 (Novotný).
V majetku Adamičků byl až do smrti Josefa Adamičky roku 1931. Poté jej vdova prodala a odešla z Loužnice.
V roce 1947 se domek strhl a v roce 1948 byla vila čp.74 (Rogers) i s tímto pozemkem domu čp.36 znárodněna.
Po roce 1990 potomci majetek restituovali a poté zase rozprodali.
ROK

MAJITELÉ

2009

nestojí
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Pepa přijde v noci společensky poněkud unavený
domů. Svalí se do postele vedle manželky a usne.
Najednou se ocitne před nebeskou bránou. Svatý
Petr mu říká: "Tak vidíš, Pepo, umřel jsi ve spánku".
Pepa zalamentuje: "Ale proč, svatý Petře? Vždyť já
toho mám ještě tolik v životě udělat? Nešlo by to
nějak, abych se vrátil?" Svatý Petr se poškrábe za
uchem a říká: "No, šlo, ale mohl by ses vrátit jedině
jako slepice. Chceš??" "To víš, že chci". Pepa se
ocitne zpátky na zemi v hejnu slepic, porostlý peřím,
s ostatními slepicemi se popelí v prachu a zobe zrní.
V tom si ho všimne kohout,a ptá se: "Á, ty jsi tu
nová. Jak se ti vede?" ''No, šlo by to, ale mám
takový divný pocit tam dole". "To jsou vajíčka, to je
v pořádku. Zatlač a sneseš je a pak to přestane." Za
chvilku Pepa snese první vajíčko. Štěstím je celý bez
sebe, a brzy následuje druhé a třetí vajíčko.
Najednou ním někdo třese a manželka křičí: "Sereš
do postele, ty vožralý prase"!!!
Jde Jeníček s tatínkem po městě a míjejí bordel.
Jeníček se ptá svého otce: "Tatínku, co je tohle za
dům?" "To je dům radosti." "Tati, pojď dovnitř..."
"To nejde, až jindy." Druhý den se Jeníček vypraví
do domu radosti sám. Vejde dovnitř a potká ho
kuchařka. "Copak tu děláš, chlapečku?" ptá se ho:
"Tatínek říkal, že je to dům radosti, tak mi nějakou
radost udělejte." A tak mu kuchařka udělala 3
palačinky s čokoládou. Když přišel Jeníček domů,
otec se ho ptal, kde byl. "Byl jsem v tom domě
radosti." "Proboha cože? A jaké to bylo?" vyzvídá
otec. "Ani se neptej. První jsem zvládl úplně v
pohodě a fakt byla dobrá, ...... ta druhá byla taky
moc dobrá, ale už mi dala zabrat...... no a na tu
třetí jsem už neměl ani chuť, tak jsem ji jen roztáhl
a vylízal“….
Mladík jede v kupé s neznámou slečnou. Když ho
dlouhé ticho přestane bavit, osloví ji: "Proč pořád
mlčíte, slečno?" "Mlčím, protože chci," odsekne
slečna. Mladík vyskočí a spráskne ruce: "Tak vona
chce - a mlčí!"

Bavěj se dva medvědi v lese, že už je sex s
medvědicema nebaví, tak to zkusej spolu v křoví.
Za chvíli jeden zařve: "Ty vole, viděl nás zajíc! Ta
svině to všude vykecá, musíme ho zabít." Začnou ho
honit po lese a zajíc skočí do rybníka, medvědi
začnou šátrat po dně a vytáhnou rybu. "Rybo,
neviděla jsi zajíce?" "Neviděla, vy dva buzeranti."

Učitelka nakreslila na tabuli jablko a ptá se dětí: "Co
jsem to nakreslila?" Přihlásí se Pepíček: "Prdel."
Učitelka se rozplakala a vyběhla ze třídy. Za chvíli do
učebny vkročí ředitel a křičí: "Proč jste paní učitelku
dohnali k slzám? A kdo nakreslil na tabuli tu prdel?"
Ptá se vnuk dědy: "Dědo, neviděl si ty pilulky co
jsem tu někde měl? Bylo na nich napsáno LSD."
Děda: "Ser na pilulky vole, viděl si toho draka v
kuchyni?!?!"
Do nemocnice přivezou chlapa s těžce popáleným
břichem, doktor ho ošetří a dává mu dvě tablety
viagry. "A to pomůže pane doktore?" "Ne, ale aspoň
se vám na tu popáleninu nepřilepí deka."
V narvaném fotbalovém hledišti v Anglii je mezi
dvěma chlapy volné sedadlo. Jednomu z nich to
nedá a povídá tomu druhému: "Tak to teda
nechápu, že si někdo může koupit lístek, a nepřijít."
"Víte, ten lístek jsem koupil před čtrnácti dny pro
manželku, jenže ona mezitím zemřela." "Oh,
promiňte, je mi líto. - Proč jste ale nevzal někoho ze
známých nebo z rodiny?" "Všichni jsou na pohřbu."
Modlitba: Pane Bože, v tomto roce jsi mi vzal mého
oblíbeného zpěváka Michaela Jacksona, oblíbeného
herce Patricka Swayze, oblíbeného člena Boyzone
Stephena Gately... Řekl jsem Ti už, že můj oblíbený
politik je Jiří Paroubek??
Rychlý vánoční recept na pralinky:
"Vezmeme dutou čokoládovou figurku, ukousneme
jí hlavu a dolijeme až po okraj rumem.
Neskladujeme a rovnou konzumujeme !"
Dobrou chuť!!!
p.s. . A pak, že pečení zabere hodně času. . .
Co nesmí mít žena u sebe, když se chce milovat?
Nohy!
Co roste kořenem vzhůru? Horní zuby.
Co se stane s manželem, když si vezme 1/4 viagry?
Chodí po obýváku a jen tak popichuje.
Co se stane z manželky po dvaceti letech
manželství? Tlustý kamarád.

MOUDRÁ VĚTA

EX NATURA VIVERE SUMMUM BONUM EST
Největším dobrem je žít podle přírody
(Cicero)
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REKLAMA
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.

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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