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pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE

Z DOMOVA

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V
REGIONU ŽELEZNOBRODSKO
Komunitní plán sociálních služeb Železnobrodska pro
období 2011 - 2015 je první dokument, který se zabývá
analýzou stávajících sociálních služeb jako celkem a přináší
doporučení pro další rozvoj sociálních služeb v celém
regionu. Je výsledkem diskuse členů řídicí skupiny a
jednotlivých pracovních skupin, které se skládají z
poskytovatelů sociálních služeb, zástupců samospráv, z
uživatelů služeb a zástupců odborné i laické veřejnosti. Na
Železnobrodsku jsme začali plánovat sociální služby v r.
2010 a to ve spolupráci s Libereckým krajem. Sociální
služby jsou nástrojem uspokojování lidských potřeb a
pomáhají lidem, kteří si z různých důvodů nemohou tyto
potřeby zajistit sami.
Komunitní plán zpracoval FOKUS Turnov o. s. v rámci
individuálního projektu Libereckého kraje „IP 2 – Podpora
střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních
služeb v Libereckém kraji“ ve spolupráci s krajským
koordinátorem a ve spolupráci se všemi členy pracovních
skupin.

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
V sobotu 10. 3. – Haluškový Bál
V neděli 11. 3. – ZAVŘENO – úklid

Komunitní plán sociálních služeb je k nahlédnutí na
OÚ Loužnice v elektronické podobě,
či v tištěné podobě.

S velkou bolestí v srdci Vám,
oznamujeme, že v
29. 2. 2012
nás navždy opustil náš milý soused,
pan

MIRKO KOPAL
Zásada čp 178. - Kruhovka

Poslední rozloučení se zesnulým, proběhne
7. března 2012, v 12,45 hodin, ve smuteční síni
semilského krematoria.
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HASIČI LOUŽNICE
VÁS VŠECHNY, SRDEČNĚ ZVOU
NA

III.
HALUŠKOVÝ BÁL
10. 3. 2012

Sokolovna v Loužnici

Od 20:00 hodin

K tanci hraje skupina

JOE – MILAN SINGERS CONTINENTAL BAND

Vstupné: 100,- Kč
Vstupenky zakoupíte v obchodě v Loužnici u pana Pohla. Tel.: 606 389 849

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Pro všechny budou připraveny halušky pečené na plátě.
P. S. Soutěž o ceny také bude 
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ZE SVĚTA

JABLONEC n.N. - Záchrana na zamrzlých vodních
plochách je
název
semináře
pořádaného
Vodní
záchrannou
službou
Českého
červeného
kříže. Lidé
dnes mohli vidět záchranu člověka probořeného do
ledu, ale například i vznášedlo. Program byl rozdělen
na dvě části - teoretickou a praktickou. „Nejdříve se
účastníci proškolili o zásadách bezpečného pohybu po
zamrzlé vodní hladině, hydrologii a tvorbě ledu, či
první pomoci při podchlazení“, vysvětlil Michal Vrba.
ALBRECHTICE - Ke
karambolu došlo na
Tanvaldském Špičáku v
sobotu 3. března
dopoledne. Náraz do
stromu způsobil
sjezdaři četná zranění,
vrtulník záchranné
služby ho dopravil do liberecké nemocnice. "Mladý
muž se zranil na Špičáku, když při jízdě na sjezdovce
narazil do stromu. Nehoda se stala v sobotu 3.
března v 10.00," uvedla Lenka Markovičová, mluvčí
záchranky. Lyžař utrpěl otřes mozku, zlomeninu
stehenní kosti a předloktí. Vrtulník ho přepravil na
traumatologii liberecké nemocnice.

JABLONEC n.N. - Unikátní
kolekci připomínající
historická platidla, jež razily
v minulosti mincovny na
našem území, představí letos
Česká mincovna z Jablonce.
„Touto kolekcí vzdáváme hold odkazu starých
mincmistrů kutnohorských, pražských,
jáchymovských a dalších," uvedl člen představenstva
a ředitel České mincovny Radek Šulta. Mincovna
přiblíží někdejší mincovny v Jáchymově, Kutné Hoře,
Praze, Opavě, Olomouci a Kroměříži. Každá replika
bude vytvořena výhradně podle originálního
historického platidla a vyražena z jedné trojské unce
ryzího stříbra. První v pořadí - jáchymovský šlikovský
tolar z počátku 16. století - mincovna vydala před
několika dny. Další repliky představí v dubnu, červnu,
srpnu, září a listopadu. Každá z nich bude stát 1 570
Kč. Součástí balení bude brožurka s odbornými texty
popisujícími ekonomický a historický kontext vzniku
jednotlivých mincoven a platidel.

BEDŘICHOV Sobota 3. března
byla v Bedřichově
věnovaná již tradičně
festivalu Bedřich.
Připraven byl
karneval na lyžích,
noční ohňové tance,
sjezd s loučemi,
ohňostroj či
trampolína. K vidění byli koně a dokonce i velbloud. Na
neděli připravili v Bedřichově Den s Jizerskou magistrálou.
Festival Bedřich je věnovaný lidem tohoto jména, kteří mají
na akci občerstvení zadarmo. "Odpoledne mezi 13. až 16.
hodinou se uskutečnil karneval na lyžích a soutěže pro děti a
dospělé," informovali pořadatelé z občanského sdružení
Bedřichováci. Večerní program se skládá z nočních ohňových
tanců, sjezdu s loučemi a ohňostroje. Občerstvení zajistí
sněhový bar s grilem. "K dispozici byla i trampolína, koně a
velbloud," upozornili organizátoři. Na celou akci dohlédl duch
Jizerských hor Muhu. O den později, v neděli 4. března,
pořádala Jizerská obecně prospěšná společnost Den jizerské
magistrály na bedřichovském stadionu. Lidé si prohlédli skútr
i rolby, kterými se mohli i svézt. Vyvrcholením se stal závod
na půlkilometrové trati o zajímavé ceny. Tu hlavní - celoroční
parkovací kartu na bedřichovské parkoviště - získal
nejrychlejší muž a žena.

LIBERECKÝ KRAJ - Ministerstvo
školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu ČR poskytne v roce 2012
sklářským školám v Libereckém kraji
podporu formou rozvojového
programu Podpora regionálního
školství Libereckého kraje v důsledku
mimořádné koncentrace sklářských
oborů.
Sdělili to na dnešní tiskové
konferenci 1. náměstek ministra
školství Ing. Ladislav Němec a náměstek hejtmana
Libereckého kraje Radek Cikl (ČSSD).
„Ministerstvo školství slíbilo pomoci zachránit sklářské obory
v Libereckém kraji a svému slibu dostojí. Rozhodli jsme se
proto podpořit formou rozvojového programu praktickou část
vzdělávání na sklářských školách v Novém Boru, Kamenickém
Šenově a v Železném Brodu,“ uvedl 1. náměstek ministra
školství. Podpory se tak v letošním roce dočkají všechny tři
střední sklářské školy, které působí na území Libereckého
kraje: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický
Šenov, Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor
i Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod.
„Domnívám se, že je vhodné tímto způsobem podpořit
tradiční sklářské obory, které neodmyslitelně patří k našemu
regionu. Liberecký kraj tak již nebude nucen v roce 2012
provádět další změny v síti uměleckoprůmyslových škol. Jsem
přesvědčen, že jsme ve spolupráci s ministerstvem školství
nalezli pro letošní rok vhodné řešení při zajištění podpory i
dalšího fungování všech tří středních sklářských škol,“
prohlásil náměstek hejtmana LK.
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JABLONEC n.N - Pomníčky, křížky
na rozcestí nebo kapličky. O všechny
tyto drobné památky v Jizerských
horách a podhůří se starají nadšenci
ze Spolku Patron. Jejich třicetileté
úsilí mapuje nová putovní výstava,
jejíž první zastávkou je nyní Dům
česko-německého porozumění v Jablonci. „Od konce
války do roku 1980 se opravily desítky pomníčků,
během posledních 30 let jsme obnovili dalších 209,"
uvedl předseda spolku Herbert Endler. Spolek
památky nejen udržuje, ale také si jejich stav hlídá a
vede jejich přesnou evidenci, vydává svůj časopis a
věnuje se přednáškám. Už dávno se nezaměřuje jen
na pomníčky, ale i na boží muka, smírčí kříže,
pomníky z válek, studánky, milníky nebo hraniční
kameny. „Náklady na opravy přitom většinou hradíme
z vlastní kapsy," poznamenal Endler. V Jizerských
horách jsou stovky drobných památek. Od 19. století
je udržovaly německé i české okrašlovací spolky a
místní lidé. Po výměně obyvatelstva po II. světové
válce se jich ujala skupina nadšenců zapálená pro
jizerskohorskou historii. „Potkávali jsme se v horách,
začali si vyměňovat informace a poznatky," vzpomíná
Endler, který se podílel před 30 lety na vzniku tehdy
ještě volného spolku takzvaných „křížkařů". Teprve
později, v roce 1997, vzniklo občanské sdružení
Spolek Patron. Ten má dnes 71 členů a zhruba 20
dalších příznivců-sponzorů. Výstava přibližuje práci
Spolku Patron, typické památky a péči o ně. Vypráví
příběhy dřevorubců, pytláků, ale i vrahů a sebevrahů.
Dům česko-německého porozumění ji bude hostit do
17. března, otevřená je vždy od středy do soboty od
14.00 do 17.00 hodin. Aktivity domu porozumění
podporuje pražské Velvyslanectví SRN a mnichovská
sudetoněmecká nadace. Z Jablonce se
výstava přesune do Vily Schowanek v
Jiřetíně pod Bukovou.
JABLONECKO - DĚTI MUSÍ MÍT OD
1. ČERVENCE LETOŠNÍHO ROKU
VLASTNÍ PAS. Městský úřad apeluje
na rodiče, aby nenechali vyřízení
cestovních dokladů pro své děti na poslední chvíli a
nedostali se tak do svízelné situace.
Zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
ve znění zákona č. 197/2010 Sb., byla zrušena s
účinností od 1. července 2011 možnost zapisování
dětí do cestovních dokladů rodičů. Všechny zápisy
dětí do 10 let zapsaných v cestovních dokladech
rodičů budou platit pouze do 26. 6. 2012. Po tomto
datu již musí všichni občané ČR včetně dětí při
cestách mimo území ČR používat samostatný
identifikační doklad (cestovní doklad nebo občanský
průkaz). Lhůta pro vydání cestovního dokladu s
biometrickými prvky je 30 dní.
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BEDŘICHOV - Policisté zadrželi v
sobotu ráno v Bedřichově
pětačtyřicetiletého muže na
sněžném skútru. Muž z Kořenova
před jízdou pil alkohol, protože mu
policisté pět minut po osmé hodině
ranní naměřili 2,27 promile alkoholu v krvi. Společně s
dalšími osmi skútry navíc předtím ničil lyžařskou magistrálu.
„Muž je nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky. Za něj může být potrestán odnětím
svobody až na jeden rok," uvedla tisková mluvčí policie
Ludmila Knopová.
ŽELEZNÝ BROD - V okolí města se
podél příjezdových komunikací
objevilo tzv. hnědé turistické značení,
lákající na Památkovou rezervaci
Trávníky a poznávací okruh, vedoucí
historickou částí města. Projekt řeší
zvýšení informovanosti o turistických cílech v Českém ráji.
Přijíždějící turisté jsou informováni velkými značkami na
všech hlavních příjezdech do města, v centru pak navedou
směrovky turisty až na Malé náměstí. Dopravní značení
realizovalo Sdružení Český ráj ve spolupráci s Městem
Železný Brod a jeho financování podpořil Euroregion Nisa v
rámci Fondu mikroprojektů.
JABLONEC n.N. - Místostarosta Tulpa
chodí za seniorkami s kyticí. Navštěvuje
od pondělí 5. března domy seniorů, kde
jeho obyvatelkám blahopřeje k
Mezinárodnímu dni žen. Své "turné"
zahájil jablonecký místostarosta Petr
Tulpa v pondělí v Klubu seniorů v Opletalově ulici. "Tady na
něj čekalo pět žen, deset dalších pak v Domě s
pečovatelskou službou Slunná," sdělila Jana Fričová, mluvčí
Jablonce. Ve středu 7. března vyrazí místostarosta s
květinami do DPS Palackého a DPS Boženy Němcové. O den
později, 8. března - kdy se oficiálně Mezinárodní den žen
slaví - se k Tulpovi připojí další místostarosta Petr Vobořil.
"Společně navštíví Dům s pečovatelskou službou Novoveská,
kde předají 40 kytic," upřesnila Fričová. Poslední zastávkou
bude Dům seniorů v Jabloneckých Pasekách. "Myslím, že je
důležité si na ženy vzpomenout aspoň dvakrát do roka - v
březnu na Mezinárodní den žen, a v květnu na Den matek.
Kromě květin jsem si připravil ještě dárek v podobě
programu ve spolupráci s jabloneckou základní uměleckou
školou," vysvětlil Tulpa. Odpoledne 8. března věnuje
Mezinárodnímu dni žen i Český svaz žen. Do Spolkového
domu je od 14 hodin pozváno celé vedení jablonecké
radnice.

www.nasejablonecko.cz

TOTO JE JEN MALÁ UKÁZKA Z TOHO CO VŠE NAJDETE V TÝDENÍKU NAŠE JABLONECKO
TÝDENÍK MŮŽETE ZAKOUPIT NA POŠTĚ V LOUŽNICI
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ČERNÁ KRONIKA

BEDŘICHOV - V pondělí 27. února v 21.25 se na Bedřichově stala dopravní nehoda. 37letý muž z
Liberce jedoucí s vozidlem značky Ford Mondeo nezvládl průjezd pravotočivé zatáčky. Na kluzkém
zasněženém povrchu vozovky dostal vlivem nepřiměřené rychlosti smyk, vyjel do protisměru a střetl se
s protijedoucím vozidlem značky Škoda Superb. Celkově způsobená škoda byla vyčíslena na částku
240 000 Kč. Nehoda dále zůstává v šetření skupiny dopravních nehod.
DESNÁ - Do zchátralého objektu rekreační chaty v Desné I. - Malá Strana se v přesně nezjištěné době, někdy od
začátku roku, vloupal neznámý pachatel. Z místa činu si odnesl čtyři kusy malovaných starožitných
mramorovaných skříní, tzv. podkrkonošský typ. Skříně pocházející z doby mezi roky 1870 a 1890 byly odborně
restaurované a jejich hodnota představovala částku 120 000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Tanvald případ šetří
pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což pachateli v případě dopadení hrozí až pětiletý trest odnětí
svobody.
JABLONEC N.N. - V neděli 4. března v 14.15 zastavila hlídka dopravního inspektorátu v ulici Turnovská v Jablonci
n.N. vozidlo značky BMW X5. Vozidlo v barvě černá metalíza řídil 48letý muž z Prahy. Kontrolou policisté zjistili, že
má od listopadu loňského roku vydán zákaz řízení vozidel na období jednoho roku. Protože muž neuposlechl
zákazu, dopustil se spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu může hrozit až tříletý trest
odnětí svobody.
DESNÁ - V průběhu pondělí se v Poštovní ulici v Desné vloupal neznámý pachatel do sklepní kóje domu. Nejprve
vypáčil petlici s visacím zámkem a poté odcizil dva páry carvingových sjezdových lyží značek Rossignol a Atomic i
s hůlkami. 60leté majitelce způsobil škodu ve výši 7 000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Tanvald případ šetří pro
podezření ze spáchání přečinu krádeže, kdy pachateli v případě dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
MALÁ SKÁLA - Dva střety se zvěří byly hlášeny v průběhu uplynulého víkendu. K jednomu došlo v sobotu po
půlnoci, na silnici ve směru od Turnova na Malou Skálu. Šedesátiletému řidiči vozidla značky Ford skočila z pravé
strany před auto srna. Ke zranění osob nedošlo, srna ale srážku nepřežila. Způsobená škoda byla vyčíslena na 8
000 korun. K dalšímu střetu se zvěří došlo v neděli večer, ve směru od Roprachtic na Vysoké nad Jizerou.
Třicetileté řidičce vozidla značky Chrysler skočil z pravé strany před vozidlo srnec a došlo ke střetu. Ke zranění
osob nedošlo a také srnec srážku přežil. Na vozidle vznikla škoda za 12 000 korun.

JABLONECKO - Dopravní nehodovost v únoru.
Řidiče na Jablonecku letošní arktická zima příliš nezaskočila, bourali téměř stejně jako loňský i předloňský rok.
por.Mgr.Ludmila Knopová

Rozbor nehod základní
ukazatele

2012

2011

celkem nehod

51

49

úmrtí

0

0

těžké zranění

1

1

lehké zranění

15

9

celková škoda

2709 000

alkohol

2

Rozbor podle zavinění nehody

2012

2011

řidič motorového vozidla

43

41

řidič nemotorového vozidla

0

1

chodec

3

2

lesní zvěř

3

3

2157 000

závada komunikace

1

1

1

technická závada vozidla

0

1
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POČASÍ

Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx

STŘEDA
7.3.

Den: 5/9°
Noc: 4/0°

NEDĚLE
11.3.

Den: 3/7°
Noc: 0/-4°

ČTVRTEK
8.3.

Den: 8/12°
Noc: 5/1°

PONDĚLÍ
12.3.

Den: 2/6°
Noc: -1/-5°

PÁTEK
9.3.

Den: 7/11°
Noc: 5/1°

ÚTERÝ
13.3.

Den: 2/6°
Noc: -2/-6°

SOBOTA
10.3.

Den: 5/9°
Noc: 3/-1°

STŘEDA
14.3.

Den: 3/7°
Noc: 0/-4°

PRANOSTIKY
Březen - za kamna vlezem.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce
ohřát.
Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

10.3.
Mrzne-li v den Čtyřiceti mučedníků, mrzne potom ještě
40 dní.
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě
čtyřicet ranních mrazíků.
Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků.
Podle Čtyřiceti budeš Petra míti.
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, bude úrodný rok.
Svatá panna Viktorie obrázky na okna ryje.

7.3.
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese.

12.3.
Na svatého
Na svatého
Na svatého
Na svatého
Na svatého

9.3.
Na svatého Františka déšť – neurodí se brambory.

Řehoře
Řehoře
Řehoře
Řehoře
Řehoře

přeletěly vlaštovičky přes moře.
šelma sedlák, který neoře.
plove led do moře.
žába hubu otevře.
den s nocí v jedné míře.

STAROČESKÝ HOROSKOP

Přicházejí Velikonoce. Jste připraveni?
Minulý týden byla druhá Velikonoční neděle - 4. 3. - PRAŽNÁ NEDĚLE - Druhá postní
neděle, se nazývá podle pokrmu z pražených, naklíčených zrn. Někdy se tato neděle
označuje jako sazometná. Už svým názvem evokuje smýčení, čištění a pulírování, kterému
se více či méně dobrovolně hospodyňky věnovaly. Tuto neděli je třetí Velikonoční Neděle –
11. 3. - KÝCHAVNÁ KOPŘIVOVÁ NEDĚLE - Pokud si letos na tuto neděli kýchnete 3krát za
sebou, dle pověry byste si po celý rok měli užívat pevného zdraví. V historii se však na tuto
neděli též vzpomínalo na oběti moru. V Pojizeří byla tato neděle nazývána Kopřivná. Název
souvisel s vejci, vařenými v nálevu z kopřiv. Musely je jíst hlavně děti, aby byly zdravé.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 6:37
Zapadá: 17:52

Nejzajímavější setkání na obloze, se odehraje 14.
března 2012,kdy v 7 h ráno dojde ke konjunkci
Venuše a Jupitera. Přiblížení těchto těles na
vzdálenost asi 3° bude pozorovatelné ve stejný den
ve večerních hodinách. Planety však budou
nedaleko od sebe od 12. do 16. března.
POZOR!
V neděli 25. března ve 2:00 hod začíná letní čas,
tj. posuneme si hodiny o hodinu napřed - na 3:00 hod...
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.
10. 3. 2012
Oslaví narozeniny
Kateřina Skrbková
13. 3. 2012
Oslaví narozeniny
František Blažek
13. 3. 2012
Oslaví narozeniny
Šimon Rajtr (Hrubý čp. 63)
Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak má naši obec rád a chce zde být uveden, stačí zavolat.
Jana

VÝROČÍ
7.3. 1895 – Karel
Koželuh, český
tenista, lední
hokejista a
fotbalista († 27.
dubna 1950)
9.3. 1934 – Jurij
Alexejevič Gagarin,
ruský kosmonaut,
první člověk v
kosmu († 27.
března 1968)
10.3. 1535 – Vilém
z Rožmberka,
významný český
aristokrat a nejvyšší
purkrabí českého
království († 31.
srpna 1592)
12.3. 1983 – V
Angole bylo
uneseno 66
Čechoslováků
protivládní
organizací UNITA.
13.3. 1271 – Guta
Habsburská, česká
královna († 18.
června 1297)

VÝZNAMNÉ DNY
8.3. 1911 – Poprvé
se slavil
Mezinárodní den
žen - Mezinárodní
den žen
10.3. - Den práv
Tibetu
11.3. - Evropský
den mozku
14.3. - Mezinárodní
den akcí proti
přehradám a pro
řeky, vodu a život.
Den čísla pí.

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:

1947

ZÁDUŠÍ – velkou zásluhou o příznivý výsledek

přidělení Záduší k Loužnici mají v poslední době
bratři Miloslav a Josef Linkovi z čp. 63.

SILNICE - Rekonstrukce silnice přes Loužnici

pokročila letošního roku na tolik, že v měsíci
listopadu mohl býti zahájen provoz, ovšem jen
provizorně. Od bratříkovské silnice až na první
most jest silnice vydlážděná. Přes naši obec jest
položena kanalizace, takže budeme míti chodník
od zásadského rozcestí až k „Dolenským“.
Zásluhu že tato věc se stala skutkem dlužno přičísti vedoucímu stavby Zdn. Smolenkovi. Naše
obec musí svým nákladem opatřiti pro chodník obrubové kameny. Na stavbě silnice jsou
zaměstnány ponejvíce Slováci od Bardějova.
Stavby budov v tomto roce nebyly žádné naopak byl zbourán starý dům č. 35 a Petr Šourek čp.
11 zboural před domem stodolu a postavil novou kůlnu za domem.
SOKOL – Činnost Sokola směřuje v tomto roce k přípravám v 11. Všesokolském Sletu

pořádanému v roce 1947. V tomto roce oslavil Sokol 60 – ti leté trvání svého spolku
Na koupališti byla v červenci slavnost (za velkého vedra) která se vydařila. Kromě obvyklých
zábav uspořádal Sokol svůj tradiční ples s vojenskou hudbou, který byl hojně navštíven. Byly
konány
v Sokolovně
přednášky,
divadla, úzký
film a hlavně
tancovačky.
Spolek koupil
od fondu
národní
obnovy asi
500 tun
kamene pro
stavbu nové
Sokolovny.

Foto: I. - cvičení Sokolů na koupališti před tribunou, II. – pohled na Loužnici od „Staré školy“
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
Zim a se blíží ke konci a tak nastává čas očistit své tělo od zim ního nepořádku.
K tom u nám pom ůžou také bylinky.
A tak nyní začínám e seriálem o čistících bylinkách.
Největším čistidlem mezi bylinkami je:

KOPŘIVA DVOUDOMÁ
Všichni tuto rostlinku známe, každý
jistě pocítil sílu jejích žahavých
lístků.
Použití kopřivy v léčitelství je velmi
rozmanité: Chlorofyl působí
povzbudivě na metabolismus a
zároveň působí proti
chudokrevnosti, dále působí jako
antirevmatikum, protizánětlivě,
dezodoračně a urychluje hojení ran.
Kopřivová droga také účinkuje jako
kardiotonikum, antidiabetikum (při
lehčích formách cukrovky, kdy ještě
není nutné píchat si inzulín), proti
průjmově, antivirově (zejména proti
virům chřipky), podporuje činnost
slinivky a vaječníků, pomáhá při
bronchiálním astmatu, působí
močopudně, zastavuje krvácení,
zlepšuje prokrvení vnitřních orgánů,
osvědčila se i při chorobách jater,
žlučníku a ledvin i jako prostředek
podporující tvorbu mateřského
mléka, kořene se užívá zejména
zevně proti vypadávání vlasů (hrst
kopřivových kořenů se 10 minut vaří v 0,5 l vinného
octa a takto získaný odvar se denně vtírá do
pokožky hlavy), samčí květy údajně zvyšují plodnost
mužů.
Kopřiva se nejčastěji podává ve formě odvaru nebo
nálevu (1 čajová lžička drogy na šálek vody, podává
se 3x denně). Za mírně toxické jsou považovány jen
čerstvé rostliny, které způsobují na pokožce pálení a
puchýřky. Sušením nebo varem se však toxické látky
ničí a kopřivu lze pak podávat i dlouhodobě a bez
jakýchkoliv kontraindikací.

kuřím oku,
plísni nehtu a
při rakovině
například
žaludku - pijte přes den větší
množství čaje. Odstraňuje
náchylnost k prochladnutí,
pomáhá při revmatizmu a dně.
Až sleze sníh a vykouknou lístky
mladých kopřiv vyzkoušejte několik
receptů:
Špenát - Nasekáme asi dvě
látkové tašky (při spaření hodně
ubude) mladých výhonků kopřivy,
spaříme, nahrubo pokrájíme a asi
15 minut podusíme. Pak
rozmixujeme (ztratí „chlupatou“
chuť) a dále zpracujeme podle
svého zvyku jako obvyklý špenát s
česnekem, vajíčkem, zahustíme a
podáváme. Rozmixovaný polotovar
můžeme zmrazit a uchovávat v
mrazáku.
Šťáva - sirup z kopřiv - 80 mladých kopřiv (nebo
jen vrcholků, když už jsou starší), 3l vody, 3kg
cukru, 80g kys. Citronové, 1 citron i s kůrou. Do
hrnce dejte potřebné množství vody a pak kopřivy,
co se vejde, aby byly pod hladinou, pak chvíli
povařte, přidejte citron nakrájený na kolečka.
Nechte louhovat 24 hodin, sceďte, na každý litr
vody dejte 1kg cukru a kyselinu citronovou podle
chuti.
Čajová kopřivová kůra: Ráno nalačno půl hodiny
před snídaní jeden šálek a přes den opět pijeme
jedem až dva šálky čaje. Po takové kůře se budete
cítit velmi dobře, pružně a mladě. Pije se neslazený
a můžeme do něho přimíchat trochu heřmánku nebo
máty pro zlepšení chuti.

Co všechno kopřiva umí? : Snižuje hladinu krevního
cukru, působí mírně močopudně, proti krvácení,
protizánětlivě, urychluje hojení ran, regeneruje
pokožku, proti pocení.
Čaj (nálev): Užíváme při chudokrevnosti, anémii, a
jiných těžkých chorobách krve - čistí totiž krev,
podporuje krvetvorbu, při nedostatku mateřského
mléka na kojení, potížích látkové výměny a trávení,
vodnatelnosti (zevně se omývá nálevem), větrech,
zahlenění, obtížném nebo krvavém močení,
nemocech a zánětech močových cest,
chorobném zadržování moči, vyvolává dobrý průběh
stolice, při ekzémech, bolestech hlavy, ledvinovém a
močovém písku, vysokém obsahu cukru v krvi i při
cukrovce, má dobrý vliv na slinivku břišní, velmi
pomáhá při alergiích (senná rýma apod.) - kopřivový
čaj pijeme delší dobu, při fistuli (píštěli), hnisavém

Směs na čištění krve: 30g měsíčku, 10g kopřivy,
10g řebříčku; jednu čajovou lžičku spaříme ve 0,25
litru vřelé vody a krátce vyluhujeme. Pijeme 2 - 3x
denně pomalu po doušcích.
Směs na hemoroidy: 15g kopřivy, 10g smetánky,
30g natě řebříčku a 30g natě jablečníku;
jednu čajovou lžičku spaříme ve 0,25 litru vřelé vody
a 10 min. vyluhujeme. Pijeme 2 - 3x denně pomalu
po doušcích.
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ZAHRADA
Venku je stále zima……
………………..pár rad na doma:
Neklouzavá ramínka - Trička či halenky
už vám z ramínka nesklouznou, když na
konec každého ramínka navlečete gumičku
a několikrát jí kolem něj obtočíte. Je to
jednoduché a účinné!

měňte vždy, když je vlhký. Jakmile papír vlhnout
přestane, rostlinu přesaďte do umytého a
vysušeného květináče. Zalévejte dále jen velice
opatrně.
Jak usušit mokrou obuv - Rozhodně je nedávejte
přímo na zdroj tepla, nebo do jeho bezprostřední
blízkosti, mohly by ztvrdnout a popraskat. Připravte si
noviny a pomačkejte je. Jimi boty důkladně
vycpěte a nechte sušit při pokojové teplotě. Po
pár hodinách papír vyměňte, nasaje všechnu
vlhkost. Pokud jsou boty ještě mokré, zopakujte
to. Ještě než budou úplně suché, namažte je
pořádně krémem.

Pevný provázek - Když potřebujete převázat balík,
málokdy se vám podaří provázek vypnout tak, aby byl
těsný. Pokud ho nejdřív namočíte do vody,
mokrý zavážete a teprve pak necháte
uschnout, vypne se sám, bez toho, abyste
se museli namáhat.
Jak na třísku - Někdy si zarazíme třísku
tak hluboko, že nejde ven ani pinzetou.
Kousek mýdla zvlhčete vodou tak, aby bylo
měkké a smíchejte ho se špetkou hnědého cukru. Směs
dejte na náplast a přiložte na zraněné
místo. Nechte přes noc působit. Ráno
náplast sundejte a tříska bude venku.

Univerzální čistič - Vyrobte si domácí
přípravek, který vyčistí každou špínu a zároveň provoní
váš byt. Do lahve s rozprašovačem nalijte jedno
víčko od PET lahve čpavku, jedno víčko běžného
saponátu a přidejte dvě lžíce jedlé sody. Přidejte
pár kapek vašeho oblíbeného esenciálního oleje a
dobře protřepejte a můžete použít. Vyčistí a navíc
pohltí nepříjemné pachy.

Alobal šetří energii - Když odmrazujete
mrazničku, vymyjte ji na závěr octovou
vodou. Nebudou se v ní držet pachy. Když
bude suchá, vyložte šuplíky alobalem.
Nejenže se tak rychle nepokryjí námrazou, ale zároveň
lépe udrží chlad a můžete mrazák zapnout na nižší
stupeň. Alobal je skvělý pomocník i v troubě, po
vyčištění jím troubu vyložte, po ušpinění vyndejte a
vyhoďte, nebudete muset troubu drhnout.

Koště opřené o zeď - Stává se vám, stejně jako
většině z nás, že při úklidu potřebujete opřít koště či
smeták o zeď a ono se skácí na zem? Zabráníte tomu
velmi jednoduše. Použijte prst ze staré gumové
rukavice a z něho odstřihněte asi třícentimetrový
proužek. Ten navlékněte na násadu a pak už smeták
vydrží u každé stěny.

Zubní pasta čistí i léčí - Zubní
pastou snadno vyčistíte gumové části
tenisek. Naneste ji na špinavá místa
starým zubním kartáčkem a vydrhněte
hadříkem. Výborně s ní vyčistíte i
žehličku nebo šperk. Její pomocí
zbavíte košili skvrn od rtěnky a odstraníte otisky po
sklenkách na nábytku. A pomůže vám vyléčit i hnisanou
vyrážku.

Mléko pro rostliny - Všechny naše pokojové
rostliny dostanou nádherný zdravý lesk, pokud je
ošetříte svařeným mlékem. Do něj namočte
měkký hadřík, kterým každý list jednotlivě otřete.
Zároveň se tím samozřejmě zbavíte prachu, který
se pak na rostliny bude usazovat v menší míře. Jestli
mohu poradit, co na listy od rostlin také funguje: Až
sníte banán, tak slupkou od banánu přetřít listy rostlin doopravdy funguje. Ještě jedna rada s banánovou
slupkou: Pokud vám dojde doma leštidlo na boty,
zkuste opět banánovou slupku. Lesk je zaručen.

Přelité rostliny - Když svou péči o pokojové rostliny
přeženete a zjistíte, že vám vadnou v
důsledku přemokření, zachráníte je
usušením kořenů. U přemokření postupujte
tak, že rostlinu vyjmete i s hlínou z
květináče. Kořeny zabalte do několika
vrstev dobře savého papíru. Odneste jí na
teplé místo, kam ale nesvítí slunce. Papír,
ve kterém je květina zabalena kontrolujte a

Sůl na botách - Mapy od soli na botách snadno
a rychle odstraníte, když je otřete hadříkem
namočeným do octa. Nezapomeňte obuv potom
nakrémovat. Zápach octa za chvíli zmizí.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

TANCOVAČKY – HALUŠKOVÝ BÁL
V Loužnici se vždy pořádali skvělé plesy či
veselice, které měli zvuk a velkou návštěvnost.
„Hasičský“ ples, ten byl opravdovou tradicí a
Loužničtí hasiči si na něm dávali velice záležet,
dalším z plesů byl „Haluškový“, který pořádal
svaz žen v Loužnici, to se v kuchyni v sokolovně
sešly snad všechny ženy z Loužnice.
Každá donesla kyblík brambor a ty se zde
zpracovávali na báječné halušky (bramboráky),
ovšem ty museli být tenoučké, no prostě takové
jako na plátě. Byl to Bál (Ples) vyhlášený nejen
v Loužnici, ale i širém okolí.
Halušky, tak se tenoučkým bramborákům říká
v Loužnici, Radčicích a na Bratříkově.
Co to vlastně je?
HALUŠKY - Na jemném struhadle nastrouháme
oloupané brambory, přidáme vejce, česnek,
majoránku, trochu kmínu, sůl a podle potřeby
mouku. Pečeme hodně tenké, na plátu, potřeném
špekem, nejlépe venku. Upečené lehce potíráme
přepuštěným máslem.
V LOUŽNICI SE BRAMBORÁKU ŘÍKÁ HALUŠKY
a jak je to v jiných krajích?
Bramborák (starší název cmunda) je tradiční pokrm
české, německé a rakouské kuchyně.
HALUŠKY – Loužnice a Radčice, Bratříkov
SMRAZEK- na jih od Chrudimi a v okolí Hlinska,
SEJKORY – Bruntálsko,
CMUNDA – Kaplicko, Striky" – Slezsko
KECINEK, VACEK, HANUŠKY, KRAMFLEK – Karviná
BÁČ - okolí Prostějova,
BRAMBORKA - Podkrkonoší (Náchodsko),
MRZÁK – severní Horácko, okolí Žďáru nad Sázavou
a Nového Města na Moravě
KRAMFLEK – podhůří Orlických hor
KŘAPÁČ,KŘÁPANEC - východní Čechy Choceňsko)
STRYK – těšínské Slezsko.
NAĽEŠNIK - na východě Slovenska Prešovský kraj
(naleśnik však polsky znamená palačinku, tedy
pokrm z mouky, mléka, vody a vajec, bez
brambor.),
PRSKANEC - okolí Benešova,
ŠKRAMPLATA – z okolí Pardubic,
TOČ - Domažlice a okolí
VOŠOUCH – Plzeň a široké okolí:
buď normální bramborák, anebo
se zapečenými kousky uzeného
masa.

HOVÁDKO – Haná
PAMPUCH – Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice
LATKE případně LATKAS – takto tento pokrm nazývají Židé, tradičně jej jedí aškenázští Židé během
židovského svátku chanuka.

Foto: I. – interiér Staré Sokolovny pře Bálem, II. – Dámy, které pekly halušky již v nové sokolovně,
III. – Dámy, které pekly halušky v sokoloně v roce 2011.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

HOVĚZÍ MASO SE
SUŠENÝMI RAJČATY
A ROZMARÝNEM
40 g hladké mouky, 800
g zadního hovězího
masa, nakrájeného na
kostky, mořská sůl a
čerstvě mletý pepř, 2 lžíce olivového oleje, 2 malé
cibule, nakrájené na plátky, 150 ml bílého vína, 500
ml drůbežího vývaru, 350 g hnědých krémových
žampionů, rozčtvrcených, 1–2 hrsti sušených rajčat,
pokrájených nahrubo, 1 lžíce nasekaných
rozmarýnových lístků
bramborová kaše nebo dušená rýže k podávání.
Dejte mouku a maso do plastového sáčku. Osolte,
opepřete, uzavřete a protřepte, aby se maso obalilo.
Vyjměte a po částech ho na středním plameni na
rozpáleném oleji dozlatova opékejte.
Maso dejte stranou a do kastrolu nasypte cibuli; dvě
minuty ji opékejte. Přidejte houby a míchejte další asi
2 minuty. Zalijte vínem a vývarem a přiveďte k varu.
Vraťte maso, přiklopte a v troubě předehřáté na 120
°C pečte 5 hodin doměkka. Během pečení můžete
podle potřeby podlít dalším vývarem. Na konci
vmíchejte rajčata a tymián a zahřívejte ještě 10
minut.
Podávejte s kaší nebo rýží.

JEHNĚČÍ S VŮNÍ ORIENTU
2 kg jehněčího masa (třeba z kýty
nebo plece), na kostky
6 velkých stroužků česneku, na
plátky, 6 bobkových listů
2 menší svitky skořice, 10 kuliček
černého pepře + 1 lžička kuliček
nového koření + 7 hřebíčků, 2 lžičky kari koření, 1⁄2
muškátového oříšku, nastrouhaného, 5 lžic jablečného
octa, 2 dlouhé chilli papričky, zbavené semínek, jemně
nasekané, 6 lžic slunečnicového oleje, 2 velké cibule, na
kolečka, 2x 400g konzerva sekaných rajčat, mořská sůl
(nejlépe vločky), 2 vrchovaté lžíce třtinového cukru.
Jehněčí maso dejte do větší mísy, přidejte česnek,
bobkové listy, skořici, pepř, kari koření, nové koření,
hřebíček a muškátový ́ oříšek. Promíchejte a koření se
snažte vetřít do masa. Pocákejte třemi lžícemi octa a
vmíchejte nasekané chilli papričky. Přiklopené nechte
marinovat 3 hodiny. V hrnci rozpalte dvě lžíce oleje a
zprudka na něm ze všech stran osmahněte maso obalené
kořením. Pak jehněčí z hrnce vyndejte, přilijte trochu
oleje a dozlatova na něm osmahněte cibuli. Přidejte
zbytek octa a ze dna oškrábejte případné připáleniny.
Do kastrolu vraťte maso a promíchejte ho s cibulí.
Přidejte rajčata, sůl, cukr a 150 ml vody. Přiveďte k varu,
přiklopte pokličkou a dejte na 2 až 2 a 1/2 hodiny dusit
do trouby předehřáté na 170 °C. Servírujte s rýží.

CHLEBOVÍ ŠNECI S CIBULOVOU
NÁPLNÍ
350 g hladké mouky, 150 g špaldové
mouky, 20 g čerstvého droždí, 2 lžíce
olivového oleje, 1 lžička cukru, 1
lžička soli, svazek hladkolisté
petrželky, svazek pažitky, 250 g
cibule, oloupané, 50 g oliv, 20 g
másla, čerstvě mletý pepř.
Smíchejte oba druhy mouky, udělejte důlek a do něj
rozdrobte droždí, nalijte 250 ml teplé vody, olej, cukr
a sůl. Zpracujte vařečkou nebo v robotu a pak nechte
na teplém místě kynout na dvojnásobný ́ objem, trvá
to minimálně 40 minut.
Bylinky nasekejte, cibuli nakrájejte nadrobno, olivy
přepulte. V pánvi rozehřejte máslo a osmahněte na
něm cibuli. Nakonec přimíchejte olivy, bylinky,
dochuťte solí a pepřem a dejte stranou.
Těsto vyválejte na pomoučněné ploše na tenčí plát,
poklaďte ho cibulovou náplní a srolujte. Roládu
nakrájejte na zhruba třícentimetrové špalíky. Posaďte
je řezem na plech vyložený pečicím papírem a nechte
30 minut kynout; pak pečte asi 45 minut v troubě
vyhřáté na 180 °C.

TVAROHOVÝ DORT
500 g tvarohu, 200 g moučkového cukru, 2 vejce, 2 dcl
horkého mléka, 125 g másla, 2 polévkové lžíce želatiny +
2 dcl mléka, piškoty, čerstvé
nebo kompotované ovoce
Želatinu zalijeme 2 dcl mléka a
necháme nabobtnat. Potom za
stálého míchání zahříváme,
dokud se nerozpustí (nesmí se
vařit!). Dáme do mixéru,
přidáme všechno ostatní a umixujeme hladkou hmotu.
Dortovou formu vypláchneme studenou vodou, nalijeme
polovinu hmoty, naskládáme piškoty (můžeme je pokapat
ovocnou šťávou nebo rumem), poklademe ovocem a
zalijeme druhou polovinou hmoty. Dáme na několik hodit
(lépe do druhého dne) ztuhnout do ledničky. Opatrně
objedeme okraj nožem, odstraníme bok formy,
překlopíme na tácek dnem formy nahoru a dno opatrně
odloupneme. Povrch dortu je krásně rovný a lesklý.
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Z HISTORIE

Z historie obcí v našem okolí. Jak je naše společná historie podobná…….
(z webu příslušných obecních stránek)

SMRŽOVKA - II. část

- Podle Tereziánského katastru,
který vznikal od druhé dekády 18. století, patřil k smržovskému
statku ještě Tanvald, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Horní
Černá Studnice, Janov nad Nisou, Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice,
Mariánská Hora, Antonínov, Horní a Dolní Maxov, Josefův Důl a
Horní Josefův důl, Karlov, Hrabětice a Desná. Ve Smržovce tehdy
bylo 87 hospodářů. Charakteristika hospodářské situace není
příznivá: „Pole jsou špatná, kopcovitá a kamenitá, nelze je orat, ale
jen okopávat. Poddaní na ně vynášejí hnojivo v putnách. V
neúrodných letech je zde velká bída a velké kontribuční nedoplatky“.
Nejen neschůdný terén, nevhodné složení půdy, ale také drsné horské podnebí způsobovalo, že bonita polí byla
označena jako nejhorší. Jako „adminikula“ čili možné přilepšení je uváděno především dobytkářství, předení a
různé komerční možnosti. Ještě tehdy bylo tkalcovství nejzastoupenějším řemeslem. Co se týče vrchnostenského
hospodaření a majetku, pivovar měl produkci 388,5 sudu piva ročně. Byly tu také panské hospody, sklárny a
masné krámy. Původních 7 mlýnů (z toho jeden obecní ve Smržovce) bylo rozmnoženo po r. 1721 o dalších 8,
jeden z nich opět ve Smržovce. Oba smržovské mlýny pracovaly na nestálé vodě.
Zatímco v předcházejím období byli smržovští farníci odkázáni na faráře ve Bzí, od r. 1736 byla při kostele sv.
Michaela archanděla zřízena vlastní fara. Původní kostel byl přestavěn v pozdně barokním slohu v 2. polovině 18.
století. Po Tolerančním patentu (1781) se otevřely dveře i protestantským vyznáním. První evangelický kostel byl
ale ve Smržovce vystavěn až r. 1903.
Po polovině 18. století stálo ve Smržovce již 143 domů. S osvícenskými reformami císařovny Marie Terezie (17401780) a jejího syna, císaře Josefa II. (1780-1790), který dokonce r. 1766 Smržovku navštívil, se mnohé ve
Smržovce počínalo měnit. Dochází k číslování domů (1771), objevuje první městský chirurg (1777).
Podobu panství před rokem 1848 zachytil ve svém popisu Čech J. G. Sommer. Celková plocha panství byla téměř
14300 jiter ( = 8 229,65 ha). Z toho necelé dvě třetiny tvořil bývalý dominikál, tedy půda, která patřila a byla
spravována výhradně majitelem panství, respektive jeho úředníky. Dominikál ve své velké většině také zůstal po
revoluci v r. 1848 v rukou bývalého majitele celého panství, na rozdíl od rustikálu, půdy před r. 1848 obdělávané
poddanými. V r. 1833 tu žilo 2550 obyvatel v 471 domech, v r. 1848 2975 obyvatel v 515 domech, v r. 1878 4551
obyvatel v 670 domech.
Revoluční rok 1848 způsobil pád patrimoniálního systému, který soustřeďoval veškerou správní a soudní moc nad
obyvatelstvem jednotlivých panství do rukou jejich majitelů. Staré územní dělení podle panství a statků bylo
zrušeno a výkonu správy se ujal stát, který zřídil síť okresů soudních, finančních, politických. I ve Smržovce bylo
zvoleno obecní zastupitelstvo, prvním starostou se stal Anton Fischer (1850). Původně bylo sídlo okresního úřadu
ve Smržovce, ale kvůli nevhodnosti prostor bylo přeneseno do Tanvaldu, při dalších správních změnách v tomto
okresu Smržovka i nadále setrvala. Tehdy byl také ke Smržovce připojen Jiřetín pod Bukovou, jenž se jako obec
osamostatnil až v r. 1992.
Po roce 1848 také docházelo k dalšímu rozmachu průmyslu. Nepříznivé přírodní podmínky byly příčinou, proč se
tu v minulosti nevyskytovali velcí držitelé půdy a proč byla úrodná země rozparcelována na řadu drobných
kousků. V těchto hospodářstvích byla jediným kusem dobytka většinou jedna kráva nebo koza. Proto tu byl
dostatek volné pracovní síly, nezbytné k průmyslové výrobě. Ta již ve zmíněném roce dosahovala pozoruhodného
rozsahu.
Šlo především o sklářství. Rozsáhlé lesy odedávna poskytovaly dřevo, nezbytné ve velkém množství pro provoz
sklářských hutí jako palivo i jako surovina na výrobu potaše. Později se tu začaly vyrábět malé skleněné výrobky,
které se postupně prosadily i na světových trzích. Šlo zejména o výrobu skleněných perel a korálků a také
broušení skla (první zpráva o brusírně 1753). Skelná huť vyráběla hyalitové sklo, malované sklo, bižuterii, lustry, a
dále tu byla továrna, kde byly jednotlivé druhy galanterie sestavovány. Celkem pracovalo kolem r. 1848 v této
oblasti 14 mačkářů, 40 foukačů skla, 1579 brusičů, dále zde byli zaměstnáni zlatiči a jiní specialisté. V dílně na
výrobu lustrů pracovalo 1923 osob. K tomu lze ještě přidat 4 malíře porcelánu. O obchod s tímto zbožím v místě
se staralo 8 obchodníků, ovšem dálkovým obchodem se jich zabývalo 56.
Jiným odvětvím, které mělo kořeny v minulosti, bylo tkalcovství. Len, jemuž se v oblasti dařilo, bylo nejprve
podomácku zpracováván, po zrušení lnářských tkalcovských cechů (1784) se tkaní stalo volnou živností a
postupně se byl pohlceno tovární výrobou. Rozšířilo se i na jiný materiál, a tak se Priebschova přádelna bavlny
(zal. 1834) posléze stala největším textilním podnikem v zemi. V minulosti byly průmyslové podniky vesměs
poháněny vodní energií, kterou dodávala říčka Kamenice, později i párou a elektřinou..……… pokračování příště
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PRO ZASMÁNÍ

Chlap na akci sbalí jednu ženskou a po
několika panácích se přesunou k němu
domů. Když už přituhuje, ženská zjistí, že TO
právě dostala a řekne si: ,,Třeba si toho
nevšimne, ráno uteču a nebude si mě
pamatovat." Tak všecho proběhne bez
problémů. Ráno se chlap probudí, ženská
nikde a celá postel od krve. ,,Do prdele, já ji
snad zabil!!!", běží do kuchyně a zkoukne
nože, všechny jsou na svých místech a čisté.
,,Fajn, takže sem ji nepodřízl...", jde do
ložnice, otevře šuplík a zjistí, že žádný náboj
v jeho revolveru nechybí. ,Takže sem ji ani
nezastřelil...." Jde do koupelny a v zrcadle
vidí, že celý ksicht má od krve a zděsí se: ,,
Ty vole, já ji sežral!!!!!"
Malá Mařenka budí ve 3 ráno otce: "Tatínku
já chci vidět slonečky" "Teď ne Mařenko, víš,
že teď se musí spinkat." "Ale já chci vidět
slonečky!" "Už jsem ti minule říkal, že se to
nesmí dělat." "Ale já moc moc chci! Když mě
neukážeš slonečky, tak řeknu mamince, že
jseš na mě zlej!" "No tak teda dobře. Ale
naposled je ti to jasný!?" Otec jde k telefonu,
vytočí číslo a povídá: "Dobrý ráno, tady
major Novák. Vyhlašte 3. rotě chemický
poplach."
Manželka se ptá manžela po souloži: "Tak jak se bude jmenovat
náš syn?" Manžel si sundal kondom, udělal na něm uzel a řekl:
"Jestli se z tohoto dostane, tak David Coperfield!"
Přijde zákazník do baru a poručí si: 3x vodku a jedno deci sody.
Barman ho obslouží, chlapík vypije sodu a ty tři půldecáky
všechny naleje do té decové sklenice. Barman s údivem povídá:
Jeeej, vy jste kouzelník? Zákazník vytahuje průkaz: Ne, Česká
Obchodní Inspekce...

Sedí Khon s Khonovou u večeře a Khonová
povídá: "Ty Khon, včera když se naše Sára
převlékala ve svém pokoji, tak chlívák
Roubíček vzal do ruky dalekohled a koukal se
k nám do okna. Budeme muset koupi Sáře
rolety, žaluzie a záclony." Khon na to:
"Žádný rolety, žádný žaluzie, žádný záclony!
Místo Sáry se tam nastěhuješ ty, a rolety ať
si koupí Roubíček!"

MOUDRÁ VĚTA

Víte co je horší než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět.
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@klikni.cz,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
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REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Umístění reklamy je zdarma. Samozřejmě, že loužničtí zde mají přednost. ohlašte se na e-mail:
jana.mateaskova@klikni.cz

REKLAMA
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OBALY
KARTONÁŽKA LOUŽNICE
Březen - cenová akce na vybrané zboží
S přicházejícím jarem jsme pro Vás připravili zaváděcí
ceny následujících výrobků:

………...84,- Kč
Bublinková folie šíře 50 cm návin 100m……...161,- Kč
Bublinková folie šíře 1m návin 100 m…….…..323,- Kč
Lepící páska trans. šíře 48mm návin 66m………11,- Kč
Lepící páska Havana šíře 48 mm návin 66m…...11,- Kč
Flopak green pytel 0,5m3…………………….482,- Kč
Strechová folie 23My, šíře role 50 cm

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednávejte na:

info@obaly-sobe.cz

Tel. 483 385 154, 606 940 677
Sobe s.r.o., kartonážka Loužnice, Loužnice 82, Železný Brod

WWW.OBALY-SOBE.CZ
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