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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 10/2019
pro týden:
11. 3. 2019 – 17. 3. 2019

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
OBRUBNÍKY U CHODNÍKU
Letošní zima ukázala, že
betonové obrubníky
kolem chodníku jsou
nepraktické a při zimní
údržbě nebezpečné a tak
v letošním roce budou
srovnány zároveň
s chodníkem. Většina
jich je úplně zničená.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SBĚR ELEKTRO ODPADU

Vzhledem k tomu, že Marius Pedersen nevybírá
elektro odpad, při pravidelných jarních a
podzimních svozech. Rozhodlo zastupitelstvo obce
o tom, že se tento odpad bude vybírat přímo
v obci.
Odpad mohou přivést ti, kteří řádně platí poplatek
za svoz komunálního odpadu. Bude také otevřen
kontejner na kov a směsný odpad, ten je
zpoplatněn.

V sobotu
23. března 2019
od 10.00 – 10.30 hod
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NEPOŘÁDEK NA CESTÁCH
Majitelé psích mazlíčků!!! Uklízejte výkaly po svých
psech! Okraje všech cest v Loužnici jsou zaneřáděné.
Nemusíte extrementy sbírat do pytlíků, stačí mít sebou
lopatku a hovínko odhodit dál z cesty, kde nebude
překážet procházejícím.
https://www.fortel-katalog.cz/kleste-na-sbirani-psich-exkrementu.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUKROMÝ POZEMEK!

Stalo se poslední dobou nešvarem, že si někteří občané zkracují cestu po soukromém pozemku
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INFORMACE
Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ZÁSADĚ
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ZE SVĚTA
ŽELEZNÝ BROD
STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ ŽELEZNÝ BROD
Žáci 4. výtvarného ročníku oboru Design skla mají za sebou obhajoby klauzurních prací.
Klauzurní práce jsou práce, kdy žáci musí obhájit, co během určitého období navrhli, nakreslili a vyrobili.
Všechna díla jsou pak k vidění na školní výstavě během letních prázdnin.
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LIBERECKÝ KRAJ – 29. ročník Mezinárodního pivního
festivalu v Českých Budějovicích zná vítěze. Absolutním
králem se stal ležák Třináctka z pivovaru Malý Rohozec.
Pivo získalo nejprestižnější titul World Beer Seal 2019.
„Jde o silnější pivo s vyšším obsahem alkoholu, s
výraznou chlebnatou plností a chmelovou hořkostí v
dokonalé harmonii,“ vyzdvihl ředitel budějovické soutěže
Alois Srb.
V rohozeckém pivovaru mají z ocenění radost. „Zlatou
pivní pečeť, kdy letos soutěžila piva od Japonska až po
Brazílii, se nepodaří vyhrát každý den,“ uvedl zdejší
sládek Zdeněk Reska. Titul World Beer Seal je
dosavadním vrcholem snažení pivovaru, kde se pivo vaří
klasickým způsobem. I loňský rok byl v degustačních
soutěžích pro pivovar úspěšný. Třeba v klání Pivo roku.
„Obsadili jsme jedno první, jedno druhé a tři třetí místa v
kategoriích spodně kvašených piv a také jsme přivezli
stříbro v hodnocení Pivovar roku, takže v této kategorii ke zlatému ocenění za rok 2017 přibyl za letošní rok mladší
bratr,“ připomněl předseda představenstva pivovaru Malý Rohozec František Jungmann.
Výčet úspěchů středně velkého pivovaru z Českého ráje tím ale nekončí. „Když sečteme počet diplomů a medailí
získaných jen za letošní rok, je to pěkná sbírka. Prostě, když se daří, tak se daří,“ usmál se Zdeněk Reska. V obrovské
konkurenci pivovarů z Čech, Slovenska, Ruska, Německa, Kazachstánu nebo Izraele a Brazílie se na Mezinárodním
pivním festivalu v Českých Budějovicích ale neztratila ani další piva z Libereckého kraje.
Minipivovar Volt z Jablonce si přivezl hned několik ocenění. Dvě první místa a dvě třetí. „V minulém roce jsme získali na
této soutěži první místo v kategorii English Style Ale 13°Flash. Za větší úspěch beru, že jsme cenu obhájili a k tomu
přivezli další,“ byl spokojený sládek Voltu Martin Palouš. Mezi extra silnými pivy získala čtyřiadvacítka Vypínač z Voltu
třetí místo. Uspěl i Zámecký pivovar Frýdlant. Ten si odnesl dokonce nejvyšší počet pečetí z letošního nejprestižnějšího
pivovarského klání v České republice. Získal jich šest. „Zvlášť si ceníme Zlaté pivní pečeti, který si vysloužil Albrecht
třináctka,“ doplnil majitel pivovaru Marek Vávra. Několik předních míst si připsala i piva z pivovaru Svijany, nedosáhla
však na „medailová“ umístění. Historie Mezinárodního pivního festivalu České Budějovice má své kořeny v roce 1991,
kdy se v Táboře uskutečnily první Slavnosti piva, kterých se v hotelu Palcát zúčastnilo šest pivovarů. Letos se soutěže o
prestižní Zlaté pivní pečetě zúčastnilo už 245 pivovarů z 20 zemí celého světa celkem v 33 pivních kategoriích. O tituly
bojovalo 1 112 výrobků.
TURNOV - Starostové zdejšího ORP jednali s libereckým
hejtmanem Martinem Půtou, několika poslanci Parlamentu a
náměstkem ministra vnitra Petrem Mlsnou o možnosti řešení
„největší územní anomálie v republice“. Tou je, podle
náměstka Mlsny, existence územní jednotky semilského
okresu jako pozůstatek původního politického rozdělení
správy země. „Chceme především zachovat spádovost obcí a
měst, která patří do současného ORP (obce s rozšířenou
působností) s nově navrhovaným okresem Turnov, kam v
této době patří 36 obcí,“ řekl starosta Turnova Tomáš
Hocke. Podle něj totiž má jejich předběžný souhlas,
výjimkou je pouze obec Frýdštejn, která má vazbu na
Jablonec n. Nisou. Vzhledem k tomu, že nové dělení by nepřesáhlo hranice okresu, podporují starostův návrh liberecký
hejtman Martin Půta i náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Důležité je, že by občané nemuseli podstoupit změny v
občanských průkazech. Všichni tři se jen liší v názvu nového území. Zatímco Hocke navrhuje Turnov, Půta neutrální
Český ráj, Mlsna propaguje obsahově místopisné pojmenování Semily-Turnov. „Podstatné však bude, zda nový návrh
projde poslaneckou sněmovnou,“ shodli se všichni. Podle starosty i hejtmana by nové území mělo nejen marketingový
dopad na veřejnost, ale setřelo by dlouholetou nevraživost mezi obyvateli obou měst a hlavně v Turnově zajistilo i
pobočky řady okresních institucí. „Nebylo by rozumné, aby vznikl okres jen na papíře. Avšak podobné změny v dislokaci
policie, hasičů a soudnictví už ale provést nelze, protože ta se řídí zcela jinými pravidly, navíc by to znamenalo
miliardové náklady pro stát, a to už v současné době není možné,“ konstatoval Mlsna.
http://jablonecky.denik.cz/
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KRKONOŠE - Muž a žena se ve středu 6. března
večer zřítili do Rudného Žlebu, teprve ve čtvrtek ráno
se muži podařilo vylézt zpět nahoru a zavolal horskou
službu s žádostí o pomoc. V těžkém terénu byl
nasazen i vrtulník a podchlazená žena byla dopravena
do nemocnice. Dvojice sestupovala za tmy ze Sněžky
a kolem deváté večer je na hraně Rudného žlebu
srazil silný nárazový vítr. „Muž uvedl, že se zřítili asi
400 metrů lavinovým svahem. Muž při pádu ztratil
mobil a zachytil se o kosodřevinu, jeho kamarádka
sklouzla ještě dalších pár desítek metrů. Oba noc
přečkali vzdáleni od sebe a bez jakéhokoliv vybavení,
dorozumívali se křikem," popsal nehodu Tomáš
Novák, zasahující člen Horské služby Krkonoše. Přes
noc panovalo na hřebenech Krkonoš nevlídné počasí,
zejména silný nárazový vítr a teplota okolo 0°C.
Viditelnost v místě pádu byla okolo 50 metrů. „Při
rozbřesku se muž s pomocí klacku vydal pro pomoc na vrchol Sněžky, odkud zavolal Horskou službu v Peci pod
Sněžkou. Ihned jsme na místo vyjeli ve skupině s veškerým potřebným vybavením pro zásah v takto exponovaném a
nebezpečném terénu," uvedl Tomáš Novák. Zároveň záchranáři požádali Krajské operační středisko Zdravotnické
záchranné služby Hradeckého kraje o nasazení vrtulníku. Členové HS využili expresní dopravu kabinovou lanovkou na
Sněžku s tím, že k postižené ženě sestoupí s pomocí horolezecké techniky. „Díky vzletu vrtulníku byla žena rychle
lokalizována a zasahující posádka LZS provedla vyzvednutí těžce zraněné a podchlazené ženy pomocí lanového
podvěsu. Poté jsme se přesunuli na Poštovnu na vrcholu Sněžky, kde jsme ošetřili mladého muže, který celou událost
ohlásil," doplnil Tomáš Novák. Po zajištění tepelného komfortu a ošetření byl muž transportován z vrcholu v kabinové
lanovce zpět do Pece. Odtud byl převezen na vyšetření do nemocnice. „Děkujeme za pomoc a poskytnutí zázemí
personálu na Poštovně a lanové dráze Sněžka za vstřícnost a rychlou dopravu. Ostatní turisty pak varujeme, aby se
nevydávali na cestu horskými cestami bez patřičné výbavy, po setmění byli vždy vybaveni čelovou svítilnou, a dali
pozor na často velmi silný nárazový vítr," důrazně upozornil Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše.
LIBERECKÝ KRAJ - Na terase třetího
patra budovy Krajského úřadu
Libereckého kraje visí ode dneška tibetská
vlajka. Má připomenout nedělní 60. výročí
povstání tibetského lidu proti represím a
čínské politice. Liberecký kraj se
pověšením vlajky připojuje do
mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet.
„Ke kampani Vlajka pro Tibet se
připojujeme každoročně. Dáváme tím
najevo nejen podporu Tibetu, ale i
ostatním národům, které vedou boj za
svoji svobodu," uvedl hejtman
Libereckého kraje Martin Půta. Dne 10.
března 1959 povstal tibetský lid proti
čínské represivní politice, která utlačovala
Tibeťany v jejich vlastní zemi. Kampaň
Vlajka pro Tibet má kořeny v polovině
devadesátých let 20. století. Tradice
začala v západní Evropě. Jejím
symbolickým cílem je vyjádřit podporu
ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel Čínské lidové republiky či ostatním národům, které bojují za
svobodu a emancipaci.
http://www.nasejablonecko.cz/
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LIBEREC - Skoro tři měsíce bude mimo provoz lanovka na Ještěd. Oznámil to
provozovatel, společnost České dráhy.
Jarní odstávka začne 1. dubna a skončí 20. června. Dělníci na lanovce vymění pohon a
kompletně obmění elektroinstalaci. Zařízení je nutné opravit, protože se v poslední době
objevilo několik poruch souvisejících se stářím, uvedly České dráhy. Provoz bude obnoven
21. června. https://www.cd.cz/nase-vlaky/lanovka/-26952/
LIBEREC - Zastupitelé Liberce schválili vyhlášku, která
zpřísňuje podmínky pro konání akcí typu technoparty v
katastru města. Vzorový dokument pro města a obce
vytvořilo ministerstvo vnitra. Nová vyhláška má chránit
obyvatele města před hlukem, nepořádkem a zvýšenou
dopravou na silnicích.
Pořadatelé hudebních akcí mají možnost akce pořádat jen
na dvou pozemcích areálu ve Vesci, říká primátor města
Liberce Jaroslav Zámečník ze SLK: „Nová vyhláška města
umožňuje uplatnit až stotisícovou sankci podle zákona o
přestupcích, když se na území města – na jiném pozemku
než k tomu určeném – uskuteční akce typu technoparty,
kterou jsme ve vyhlášce definovali.“ Organizátor musí akci městu oznámit 30 dní předem. Zároveň je povinen hudební
produkci přerušit na dobu od 22 do 6 hodin ráno.
LIBERECKÝ KRAJ - Nemocných s chřipkou a akutním
respiračním onemocněním v Libereckém kraji ubývá. Na
sto tisíc obyvatel připadá v kraji aktuálně 1 359
nemocných, což je o 23 procent méně než před týdnem.
Nemocnost v kraji klesá už čtvrtý týden, nejvyšší je na
Semilsku. Jeden člověk letos v souvislosti s chřipkou
zemřel, řekla ředitelka protiepidemického odboru
Krajské hygienické stanice v Liberci Jana Prattingerová.
„Vzhledem k tomu, že jsou prázdniny a nemocnost se
počítá z hlášení praktických lékařů, tak nemocnost
nemusí ukazovat reálnou situaci,“ řekla Prattingerová.
Ne všichni nemocní podle ní k lékaři zamíří. I proto
hygienici stále nabádají k opatrnosti. „Protože chřipkové
viry stále cirkulují v populaci, doporučujeme obezřetnost ve vztahu k návštěvám ve zdravotnických zařízeních a
zařízeních sociálních služeb,“ dodala. Už minulý týden zrušily zákaz návštěv Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, od
minulé soboty mohou návštěvy také do Nemocnice v Jablonci nad Nisou, ve středu zrušily zákaz i nemocnice v
Semilech a Jilemnici. Stále ale zákaz platí v řade domovů pro seniory. „Zákaz návštěv je nepopulární opatření, které
negativně ovlivňuje pohodu našich obyvatel. Přistupujeme k němu neradi a jen v nezbytných případech. Starší lidé jsou
na podobná onemocnění citlivější a může jít i o ohrožení života,“ uvedl ředitel Domova důchodců Český Dub Radim
Pochop. Hygienici hovoří o epidemii, pokud se počet pacientů pohybuje mezi 1 600 až 1 800 nemocnými na sto tisíc
lidí. Nad touto hranicí stále zůstává v Libereckém kraji Semilsko, kde aktuálně na sto tisíc obyvatel připadá 1 628
nemocných. Ostatní okresy v kraji už jsou pod touto hranicí. V republikovém měřítku nemocnost klesla o 13,5
procenta, na sto tisíc lidí připadá 1 138 nemocných. Tento týden přibylo v Libereckém kraji 25 nových laboratorně
potvrzených případů chřipky typu A. Od začátku chřipkové sezony tak bylo laboratorně potvrzeno v kraji už 223
případů chřipek typu A. „Převažuje vir H1N1. U 12 osob s laboratorně potvrzenou chřipkou došlo k těžkému průběhu,
který si vyžádal hospitalizaci v režimu intenzivní péče,“ dodala Prattingerová.

https://liberec.rozhlas.cz/
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ČERNÁ KRONIKA
JANOV NAD NISOU – 4.3. 2019 krátce před jedenáctou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o havárii
nákladního vozidla v Janově nad Nisou části Velký
Semerink. Řidič s nákladním vozidlem si pravděpodobně
dostatečně nenadjel do pravotočivé zatáčky a zadními
koly najel mimo zpevněnou komunikaci, s vozem se
převrátil na bok a větší částí skončil mimo komunikaci. Ke
zranění osob naštěstí nedošlo. Alkohol u řidiče kamionu
už policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou,
která měla negativní výsledek.
5. 3. 2019 Uvedená uzavírka skončila a silnice je po
havárii kamionu plně průjezdná. Řidiči v místě, kde došlo
k události, dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte
přechodně umístěné dopravní značení.
JABLONECKO – 5.3.2019 kolem osmé hodiny ráno projížděla řidička osobního vozidla značky Ford z ulice Boženy
Němcové do ulice S. K. Neumanna v Jablonci nad Nisou a v zatáčce se ohnula pro lahev vody. V tu chvíli ztratila
kontrolu nad řízením a vyjela mimo silnici, kde pak nabourala do dopravní značky, kterou vyvrátila. Při karambolu se
naštěstí nikdo nezranil, nicméně podle dopravních policistů může někdy mít i taková malá chvilka nepozornosti fatální
následky. Škodu na autě a dopravní značce odhadli na 33 000 korun.
JABLONEC – TURNOV - Tento týden v úterý ráno krátce před sedmou hodinou dosud neznámý pachatel využil
příležitosti ve vlaku z Turnova do Železného Brodu. Na tomto úseku trati totiž jeden z cestujících usnul, a tak mu z
kapsy u bundy odcizil peněženku s finanční hotovostí 200,- Kč, platební kartou a osobními doklady. Tímto jednáním se
neznámý pachatel dopustil trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku, za jejichž spáchání mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
TANVALD - Tento týden ve středu policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě ve zkráceném přípravném řízení sdělili
podezření ze spáchání trestného činu zatajení věci, kterého se dopustil 19. ledna letošního roku na pobočce České
pošty v Tanvaldě. Tehdy tam vedle přepážky na podlaze nalezl balíček přeložených bankovek s finanční hotovostí
6.000,- Kč. Takto nalezené peníze ovšem neodevzdal, ale nechal si je a z pobočky odešel do baru v ulici Poštovní. Do
tohoto baru za ním přišla i žena, které uvedená hotovost patřila. Podezřelého se ptala, zda nenašel její ztracené peníze,
protože byl jediný, kdo za ní u přepážky na poště stál. Ženě nález peněz zapřel a peníze jí nevrátil. Nyní mu tak za
spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
KRÁTCE:
5.3.2019 18:15 do 20:15; na silnici 28213 u obce Koberovy okres Jablonec nad Nisou; vrchol kopce ve směru od M.
Skály; nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; střet OA se srnou, bez zranění osob.
6.3.2019 16:55 do 19:00; v ulici Údolní v obci Smržovka okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 2 havarovaná vozidla; Bez
zranění osob.
8.3.2019 08:25 do 09:25; na silnici 65 u obce Rádlo okres Jablonec nad Nisou; km 1,5; nehoda; havarované vozidlo;
překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; OA x Zvěř, bez zranění osob.
9.3.2019 12:05 do 14:00; v ulici Kostelní v obci Smržovka okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá vyšetřování
nehody, nebezpečí; 2x OA, bez zranění, PČR na místě.
9.3.2019 10:10 do 11:10; na silnici 29018 v obci Kořenov okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá vyšetřování
nehody; uzavřeno; 2x OA bez zranění, na místě PČR, pohyb osob na vozovce-vyšetřování
10.3.2019 08:50 do 09:50; na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; nehoda; havarované vozidlo;
bez zranění.
10.3.2019 06:50 do 08:55; v ulici Hlavní v obci Smržovka okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá vyšetřování
nehody, nebezpečí; Pozor! Lidé na vozovce; Havárie OA mimo vozovku, se zraněním osoby, na místě složky IZS.
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KULTURA a POZVÁNKY

AKCE V LOUŽNICI 2019
ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE:
HA HA PLES
Sobota 23. března 2019 od 20 hodin
Vás SDH Loužnice zvou na Hasičsko Haluškový ples.
K tanci a poslechu bude hrát kapela „Proč ne“

KOLEDA NA ZELENÝ ČTVRTEK
Ve čtvrtek 18. dubna 2019,
proběhne tradiční koleda, místních dětí, na Zelený čtvrtek

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
V pondělí 22. dubna 2019,
proběhne tradiční velikonoční pomlázka všech chlapců, mladíků a mužů.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V úterý 30. dubna 2019,
proběhne klasické pálení čarodějnic v režii SDH Loužnice.

ZAHÁJENÍ SEZÓNY-KUMPÁNI
V sobotu 4. května 2019,
Zahájí motocyklisté z Loužnice a okolí moto sezonu 2018

DĚTSKÝ DEN - PUTOVÁNÍ ZA LOUŽNICKÝMI STRAŠIDÝLKY
V sobotu 22. června 2019,
na koupališti v Loužnici, proběhne další dětský den. Již nyní se můžete těšit na Loužnická strašidla a také
na kouzelníka a klauna Cucína. Pláštěnky sebou.

SLAVNOSTNÍ ROZVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 30. listopadu 2019,
proběhne slavnostní rozsvícení Vánočního stromu v Loužnici.
Připraveno bude občerstvení a malý kulturní program.

BARBORKY
V úterý 3. prosince 2019,
budou obcházet domy v Loužnici Barborky.

MIKULÁŠ
Ve čtvrtek 5. prosince 2019,
se můžete těšit na obchůzku svatého Mikuláše se svojí družinou.

ŠTĚDRODENNÍ SETKÁNÍ + BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V úterý na štědrý den 24. prosince 2019 od 14 hodin
proběhne „Štědrodenní setkání“ u Betlému, kde si navzájem popřejeme krásné svátky a předáme si
betlémské světlo.
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CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA – PERU A BOLÍVIE
Cestovatelská přednáška Ing. Václava Vebra nás „Po stopách Inků“ zavede do Peru a Bolívie. Procestujeme
nejvyspělejší civilizace na americkém kontinentu předkolumbovské doby, Limu, Altiplano, jezero Titicaca, džungle
Amazonie, geoobrazce v Nasce, Cusco a Machu Picchu. Přijďte se pokochat krásnými fotografiemi a zažít
neopakovatelné dobrodružství s indiány.
Přednášku pořádá Turistické informačním centru Železný Brod,
tel: 484 353 333 v prostorách KC Kino 11. března od 18 hodin.
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PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH
SKŘÍTKA STŘÍPKA
I přes končící datum zimního
období putování skřítka Střípka
můžete i nadále po celý rok
navštěvovat většinu sklářských
dílen i všechna muzea a zajímavá
místa, nabízející poznání historie i
současnosti zdejšího sklářství. Jako
celoroční průvodce vám poslouží
herní plán, který si můžete
vyzvednout v Železném Brodě na
turistickém informačním centru,
nebo stáhnout na
www.zeleznybrod.cz. Připraveno je
mnoho doplňujících soutěží a
rébusů, které vám pomohou najít
dostatek stop, abyste doputovali až
k vítězství – skleněné postavičce
skřítka Střípka.
Při této železnobrodské hře se
můžete seznámit se sklářským
řemeslem, vyzkoušet si na vlastní
kůži činnost u kahanu, foukat sklo
nebo navlékat korále.
Pro návštěvníky, kteří již skřítka
Střípka mají z minulých ročníků,
máme připravenou kolekci dalších
skřítků s novým vzhledem.
Více informací dostanete na
Turistickém informačním centru
Železný Brod, tel: 484 353 333, 778
527 000.
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http://www.kinobrod.cz/
BŘEZEN 2019
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http://www.klubnarampe.cz/cs/
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POČASÍ
Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://radar.bourky.cz/ https://www.windyty.com
A jak je na horách? To najdete zde: http://www.hydronet.cz/content/cz/Default.aspx

PONDĚLÍ
11.3.

Den: 4/8°C
Noc: 2/-2°C

PÁTEK
15.3.

Den: 5/9°C
Noc: 5/1°C

ÚTERÝ
12.3.

Den: 4/8°C
Noc: 3/-1°C

SOBOTA
16.3.

Den: 6/10°C
Noc: 6/2°C

STŘEDA
13.3.

Den: 5/9°C
Noc: 4/0°C

NEDĚLE
17.3.

Den: 7/11°C
Noc: 5/1°C

ČTVRTEK
14.3.

Den: 5/9°C
Noc: 4/0°C

PONDĚLÍ
18.3.

Den: 5/9°C
Noc: 5/1°C

PRANOSTIKY

12.3.
Zahoř vytlúká ledy z lesa.
Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře každý sedlák lenoch, který neoře.
Na svatého Řehoře přeletěly vlaštovičky přes moře.
Na svatého Řehoře plove led do moře.
Na svatého Řehoře žába hubu otevře.
Na svatého Řehoře všecko na dvoře krákoře.
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře,
líný sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.

Slunce

Měsíc 13.3. 2019

Vychází: 6:08
Zapadá: 17:45

Vychází: 9:27
Zapadá: 00:00

15.3.
Na svatého Longina práce v poli začíná.
Je-li na den svatého Longina vítr, bude dosti ovoce
Od 15. března probouzejí se stromy ze sna
Na svatýho Longina sázej přísadu, neožerú ju húsenky
17.3.
Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout ještě celý měsíc.
Mrzne-li na svatou Gertrudu, jistě mrzne 40 dní.

OBLOHA

CO SE DĚJE NA OBLOZE?
15. 3.
Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
19.3.
Měsíc v konjunkci s Regulem, Měsíc v
perigeu (nejblíže Zemi – 359 377 km)
20.3.
Jarní rovnodennost (21.58 UT)

14.03.

FÁZE MĚSÍCE

21.03.

28.03.

24.3.
Měsíc v první čtvrti (15.35 UT)
25.3.
Měsíc v konjunkci s Antarem
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

13.
13.
14.
15.

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.
Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak, není z naší obce,
ale má naši obec rád a chce zde být uveden, stačí zavolat redakci.

3. 2019
3. 2019
3. 2019
3. 2019

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

František Blažek
Šimon Rajtr
Olga Janele
Beata Hendrychová

VÝROČÍ
11.3. 1422 – Poprava sedmi pražských konšelů.
12.3. 1975 – Ve věznici v Praze na Pankráci byla popravena oběšením
Olga Hepnarová.
13.3. 1948 – V Praze se uskutečnil státní pohřeb ministra Jana
Masaryka.
14.3. 1402 – Jan Hus je jmenován správcem a kazatelem v nedávno
vybudované Betlémské kapli v Praze.
15.3. 1878 – Tomáš Masaryk se žení s Charlottou Garrigue, dcerou
bohatého amerického podnikatele z New Yorku.
15.3. 1939 - Začala okupace Čech a Moravy vojsky nacistického
Německa, de iure zanikla Druhá republika.
17.3. 938 – Ostatky knížete Václava byly přeneseny do Prahy.
VÝZNAMNÉ DNY
11.3. - Evropský den mozku
12.3. - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě
(NATO)
13.3. - den planety Pluto
14.3. - Mezinárodní den akcí proti přehradám a pro řeky, vodu a život,
Den čísla pí – tzv. Den pí, Mezinárodní Steak & BlowJob day
15.3. - Světový den práv spotřebitelů
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

ÚDER BLESKU
Dne 15. března 1936 odpoledne blížila se od západu bouřka, která však
v krátkém čase se ztišila. Najednou však ozvala se hromová rána (není
snad pamětníka
takové rány) a blesk
sjel do lomenice a
komínu domu Karla
Hnídka čp. 5, rozbil
část střechy a
komínu, odtud se
dostal do
elektrického vedení,
které v celém domě
úplně zničil. Nezapálil
však nic. Jest
s podivem, že na domě jsou dva hromosvody a přece uhodilo.
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VÝZNAM JMEN V TOMTO
TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
11. 3. 2019 – 17. 3. 2019
11.3. - ANDĚLA je ženská forma slova anděl.
Od téhož jména jsou odvozeny formy Angelína,
Angelika („andělská“) apod. V překladu znamená
posel Boží (nebeský).
12.3. - ŘEHOŘ je mužské křestní jméno
řeckého původu, odvozené od výrazu grégoros –
„bdělý“. Toto jméno bylo oblíbené mezi papeži,
neslo je 16 z nich a mimo to 3 vzdoropapežové.
13.3. - RŮŽENA je ženské křestní jméno.
Vzniklo jako překlad latinského jména Rosa –
„růže“.
14.3. - RÚT je ženské biblické rodné jméno
hebrejského původu (hebrejsky רות, Rut).
Vykládá se jako „přítelkyně“.
Matylda, Matilda nebo Mechthilda je ženské
křestní jméno. Jméno je germánského původu
Mathildis. Jméno se tedy vykládá jako silná
bojem.
15.3. - IDA je ženské křestní jméno
germánského původu. Jeho původ je obvykle
odvozován od staroněmeckého výrazu id – „čin“.
16.3. - ELENA je ženské křestní jméno, méně
obvyklá varianta oblíbeného jména Helena nebo
anglického Eleonora nebo ruského Jelena. Je to
jméno řeckého původu a znamená „světlo“ nebo
„pochodeň“.
17.3. - VLASTIMIL, lidově Vlasta, je mužské
křestní jméno slovanského původu s významem
„milující svou zemi“. Je překladem jména
latinského původu Patrik.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
PŮST
Půst se drží od té doby, co moudří naši předkové vypozorovali cykly a zvyklosti přírody jdoucí ruku v ruce s naším
tělem a duší. Tradice je to prastará sahající daleko do předkřesťanských dob. Nicméně křesťanství tuto tradici
bezezbytku přejalo a díky němu se dochovala až do dnešních dnů.
Spočítáme-li si v kalendáři dny od Popeleční středy do konce půstu, který končí Bílou sobotou, vyjde nám 46 dní. Je to
proto, že neděle je den sváteční a nepočítá se jako postní den. I tak se ale o postních nedělích nejí maso a pouze s
jednou výjimkou se nepije alkohol. Neznamená to ale, že se v neděli nafutrujeme k prasknutí, to bychom tělu moc
radosti neudělali.
Půst držíme tedy 6dní a pak máme neděli volnější. O nedělích se
tradičně pečou méně sladké koláče a připravují různá tradiční
bezmasá jídla, můžeme mastit a také si dát třeba kávu. O neděli si
můžeme udělat dobrou tučnou rybu. Takto půst také mnohem
rychleji uteče.
Jde o to, abychom dobře vyčistili játra. Těm nejlépe ulevíme tím, že
nebudeme přijímat maso, alkohol, kofein a budeme dbát na to,
abychom přijímali hodně vody, ideálně teplé. Můžeme pít i čistící
bylinné čaje, ale s mírou. Vynecháme černý i zelený čaj. Ideálně
omezíme nebo vynecháme cukr, omezíme tuk, velké množství soli a
umělé potraviny s éčky.
Maso a masné výrobky můžeme nahradit rybami. Ryba se tradičně
nepovažuje za maso, je lehce stravitelná, obsahuje jiné bílkoviny,
zdraví prospěšná, je však důležitá rozmanitost.
Prospěje nám kořenová zelenina a i další, která je dostupná v zimě v našich zeměpisných podmínkách. Ta, která se dá
uchovat přes zimu ve sklepích, ideálně česká, převážně kořenová zelenina (mrkev, celer, řepa, černý kořen,
pastiňák,...) a zelí. Z ovoce pak zejména jablka. Ideální je kysané zelí a i jiná kvašená zelenina, která obsahuje mnoho
prospěšných látek z mléčného kvašení. Pokud nemáme možnost skladovat, je lepší koupit mraženou zeleninu, která se
mrazí v sezoně a obsahuje více vitamínů. Vynecháme sladké, a pokud máme na něco chuť, jíme co je našemu
českému tělu nejbližší a to jsou jablíčka, rozinky, ořechy,
sušené české ovoce a další. K pití si můžeme dát horkou
vodu s medem a kapkou citronu. Citrony a pomeranče se
do našich zemí dováží už více jak 500 let a tak tu poměrně
zdomácněly, ale rozhodně to s nimi nepřehánějme a
dávejme přednost jablíčkům.
Neměly by se v tomto období pít ve velkém ani čerstvé
ovocné šťávy a džusy.
Typickými tradičními postními pokrmy jsou obilné a
luštěninové kaše, pučálka, pražmo a polévky.
Nezapomínáme pít dostatečné množství vody. Na 100kg
váhy by se měly vypít až 4 litry vody.
Pokud jste z těch, kteří vypijí hodně zeleného čaje, pak
pijte teplou vodu. Tělo si potřebuje odpočinout jednou za
čas i od čaje.
Pomalu s koncem půstu končil i čas zimního odpočívání a
nastával čas práce a jarních příprav na orbu, setí a co bylo
třeba. Poslední neděle půstu se nesly ve jménu příprav na
jaro a důležitých oslav Velikonoc.
Kovové lžíce se o půstu vyměňovaly za dřevěné na důkaz
pokory.
Někde byly půsty tak přísné, že se nesmělo vařit na hrncích a rendlících, které se byť dotkly živočišného tuku. Tam,
kde byl půst méně přísný, se toto dodržovalo pouze o velkých postech na Popeleční středu, Zelený čtvrtek, Velký
pátek, Bílou sobotu a o sobotě před Svatodušními svátky, kdy se lidé snažili vůbec nemastit.
Ti, co chtěli i ducha s duší oblažit, se zřekli na celý půst tělesného milování a modlili se a rozjímali.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
PUČÁLKA
200 g hrachu, 4 lžíce másla, sůl a čerstvě mletý pepř, 1 lžíce majoránky
Suchý hrách (nepůlený) přebereme, zbavíme nečistot, půlek a svraštělých kuliček,
propereme ve studené vodě, vsypeme do sklenice, zalijeme do dvojnásobné výšky
studenou vodou a necháme 24 hodin stát.
Slijeme přebytečnou vodu, kterou hrách nevsákl, propláchneme ho ve studené vodě,
vsypeme do sklenice, zakryjeme plátýnkem a necháme 24 hodin stát. Na hrachu by se
měly objevit drobné klíčky. Opatrně ho propláchneme a necháme ještě 24 hodin stát. V
pánvi rozehřejeme máslo, vsypeme na ně hrách a opékáme ho zhruba 3–5 minut, až
bude křupat. Osolíme, opepříme, ochutíme majoránkou, promícháme a podáváme.
PRAŽMA
Podobně jako pučálka se nechávalo naklíčit a nabobtnat obilí. Ideální na pražmu
byla pšenice špalda nebo nahý oves. Klíčky z obilek se před pražením olámaly a
vkládaly do polévek, kaší či salátů. Při opékání by se totiž spálily a znehodnotily.

KOČIČÍ TANEC
300 g hrachu, 1 bobkový list, 150 g krup, sůl a čerstvě mletý pepř, 2 stroužky
česneku, 70 g sádla, 1 cibule
Den předem propláchneme hrách v cedníku, namočíme do vody a necháme
nabobtnat. Další den vodu slijeme a hrách uvaříme v nové vodě s bobkovým
listem doměkka. V jiném hrnci uvaříme doměkka kroupy v dvojnásobném
množství vody. Cibuli nakrájíme na nudličky a opečeme na 2 lžících sádla
dozlatova. Hrách a kroupy promícháme, osolíme, opepříme a přidáme drcený
česnek. Omastíme sádlem a posypeme cibulkou.
BRAMBOROVÝ KUCMOCH
2 velké brambory, lžíce sádla, 2 stroužky česneku, sůl, asi 100 ml mléka
nebo smetany, 2 vejce, 1 lžička majoránky.
Oloupané a na tenké plátky nakrájené brambory rozložíme do pekáčku
nebo na plech vymazaný sádlem a neslané upečeme dozlatova. Potom
potřeme česnekem, rozetřeným se solí. Ve smetaně nebo mléce
rozmícháme dvě vajíčka a majoránku a brambory v pekáči zalijeme a
dopečeme.
NUDLE SE ZELÍM
Na domácí nudle: 200 g hladké mouky, 2 vejce, 50 ml studené vody + na prosypání
hrst hrubé mouky. Dále: 1/2 menší hlávky bílého zelí, 2 lžíce sádla, hrst škvarků nebo
100 g anglické slaniny, sůl, čerstvě namletý pepř
Domácí nudle - z mouky, vajec a vody vypracujeme hladké pružné těsto a dáme na 30
minut odpočinout. Vyválíme placky spíš do čtverce, silnější než na nudle vlasové.
Necháme trochu proschnout, ale musí zůstat pružné. Placky nakrájíme na pruhy asi 20
cm dlouhé a 6 cm široké, které lehce pomoučníme hrubou moukou, aby se neslepily a
klademe na sebe do několika vrstev. Ostrým nožem nakrájíme po délce 2-3 mm široké
nudle. Dáme do vařící osolené vody na 3-4 minuty vařit (na skus). Scedíme a
promícháme se smaženým zelím, které jsme připravili, když těsto odpočívalo. Zelí
nakrouháme na kráječi nebo nastrouháme na slzičkovém hrubém struhadle. Na velkou
předehřátou pánev dáme sádlo, škvarky nebo slaninu nakrájenou na kostičky, můžeme dát i obojí. Když začne sádlo
pěnit, přidáme zelí a za občasného promíchání usmažíme dozlatova. Osolíme, okořeníme, přidáme uvařené nudle (nebo
špagety uvařené podle návodu), promícháme a podáváme.
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DŮM a ZAHRADA
ZVONKOHRA
Než vypuknou na plno jarní práce, vytvořte si jemné cinkání na zahradu, které je při letních dnech a večerech
příjemné. Vyrobte si svoji vlastní zvonkohru.
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PAŘNÍK
Chystáte se na jaro? Máte již okna plná klíčících semínek? Nemáte skleník? Ale chtěli by jste svoje
sazeničky mít krytá v pařníku? Zde je pár zajímavých tipů a nápadů.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
PLESY, BÁLY, ŠIBŘINKY A JINÉ TANCOVAČKY
Nastal čas Masopustu a to již po staletí znamená množství plesů a bálů a jiných
tancovaček. Každá obec a každé město má ty svoje bály a plesy.
Tyto plesy mají velkou tradici a během staletí se velice nezměnily, možná se jen
mění hudba, ale jedno mají společné, vždy hraje živá hudba. Všichni návštěvníci
plesů si dávají záležet, aby vypadaly krásně a slavnostně a hlavně se jdou skvěle
pobavit, zatančit si a možná i něco vyhrát, protože většinu plesů doprovází i
tombola. A to se po staletí nemění.
Druhy bálů a plesů jsou různé, podle tradic a zájmů obyvatel měst a obcí.
Podívejme se do encyklopedie, co znamená slovo PLES:

Ples je společenská událost obvykle slavnostní povahy, která je spojena se
společenským tancem za zvuků taneční hudby. Tato událost mimo jiné umožňuje
vzájemné setkávání lidí, kteří by se jinak pravděpodobně nikdy nesetkali. Plesy
bývaly v minulosti především výsadou vyššího stavu, tedy šlechty. V průběhu 19.
století se plesy postupně staly (ostatně tak jako mnoho jiných původně
šlechtických výsad) běžnou součástí tehdejší měšťanské společnosti, v té době
byly takovéto lidové plesy označovány slovem bál. Pořádaly je obvykle různé
občanské spolky nebo profesní a stavovská společenstva (cechy) apod.
Vzhledem k slavnostní povaze události je obvykle nutné, aby lidé na plese byli
oděni ve vhodném společenském oděvu (společenské šaty, plesové šaty).
Zvláštní kategorii pak tvoří maškarní ples (maškarní bál), kdy lidé na plese mohou být v přestrojení nebo mohou užívat
karnevalové masky apod.
V dnešní době plesy pořádají různé společenské instituce a organizace, zejména pak spolky a školy. Střední školy
obvykle pořádají každoročně maturitní ples na památku ukončení středoškolského studia, plesy často pořádají i vysoké
školy.
Jedním z prvních plesů býval ples Maškarní, leckde se
pořádá v sobotu večer maškarní ples pro dospělé a
odpoledne pro děti. Rej masek a postav v převlecích, tak se
většině oslovených vybaví okamžiky, které s tímto názvem
souvisí. Pamětníci si určitě vzpomenou na chvíle, kdy
budova sokolovny byla plná výborně se bavících lidí v
převlecích.
I v Loužnici se konaly veselé veselice Šibřinek, největší podíl
na jejich pořádání měl podle pamětníků pan Mnislav Bernt.
Ovšem se zbouráním staré sokolovny se tato tradice již
neobnovila.
Zato se v Loužnici později pořádali čtyři 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. Vždy byl velmi navštěvován a stále se na něj všichni velice těší, jelikož si drží svou vysokou
úroveň.
Dalším z plesů byl „Haluškový“, nemyslete si, že se jedná o slovenské halušky, to je jen místní název pro tenoučké
bramboráky, které se pečou na plátě, pomazaným špekem a upečené halušky se potírají máslem.
Tento Bál 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.
V minulém roce se podařilo tuto tradici Haluškového bálu obnovit. Bál
měl veliký úspěch a halušky provoněly celou sokolovnu.
Další vyhlášenou loužnickou veselicí bylo „Poslední mazání“, to pořádal
Sokol Loužnice a bylo to takové rozloučení s uplynulou lyžařskou
sezonou. V Loužnici měli běžky veliký zvuk, vždyť díky Emilovi Halamovi a
Mirkovi Udatnému se zde zrodilo několik běžeckých hvězd a bylo, zde
uspořádáno nespočet úžasných běžeckých závodů.
Podzimní veselicí roku, bylo „Vinobraní“, to vzniklo tak, že na Kopani
uzrálo na podzim hroznové víno (rostlo na domě) a tak se z listí z Kopaně
a z hroznů, které dovezl pan Lufinka z obchodu „Ovoce a Zelenina“,
vytvořila krásná dekorace a pak již stačilo přivést lahve s vínem a zábava
to vždy byla náramná. Pamatujete se ještě na tyto zábavy či plesy?
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
Přepis kroniky obecné školy v Loužnici 1905 - 1930
VOLBY
V roce 1905 v únoru konány byly volby nového obecního výboru.
Za Loužnici zvoleni: pan Jar. Matoušek (II. rad), pan J. Bernt (III.rad), pan Jáchym Linka, hostinský, pan J. Novotný,
chalupník čp. 9, pan Otakar Bouček, hostinský.
Z nového výboru zvolena v měsíci dubnu také nová místní školní rada. Za Loužnici zvolen do místní školní rady pan
Jáchym Linka, hostinský, který zvolen byl též školním dozorcem pro školu v Loužnici.
Z Bratříkova byli mimo předsedu pana Karla Hnídka, mlynáře novězvoleného starostu a pana řídícího učitele Čeňka
Trnku ještě členové: pan Emil Klinger, hostinský a pan Josef Dubský.
V měsíci květnu 1905 obdržela místní školní rada nařízení, již druhé, od c.k. školní rady, by odstranila nájemníky ze
školy loužnické. Jeden z nájemníků Antonín Piroch odstěhoval se koncem května 1905 dobrovolně ze školy, druhý
Josef Pavlata zatím tu zůstal.

Foto: pohled na Loužnici.
Pokračování příště….
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PRO ZASMÁNÍ

STUPNĚ ODVAHY:
1.
Ve tři hodiny ráno přijdeš domů ožralý. Tvoje žena stojí
u dveří s koštětem a ty se jí zeptáš: „zametáš nebo
ještě někam letíš?“
2.
Ve tři hodiny ráno přijdeš domů ožralý. Manželka leží
v posteli a nespí. Vezmeš si židli a sedneš si k ní. Na její
otázku: „Co to má znamenat?“ Odpovíš: „Chci sedět
v první řadě, až ten cirkus začne.“
3.
Ve tři hodiny ráno přijdeš domů ožralý. Smrdíš
dámským parfémem a na košili máš rtěnku. Plácneš
manželku po zadku a řekneš: „ Tak teď jsi na řadě ty!“
4.
Ve tři hodiny ráno přijdeš domů ožralý. V dobré náladě
a objetí dvou slečen. Manželce ve dveřích řekneš:
„stará, nebuď svině, řekni, že jsi ségra…“

MOUDRÁ VĚTA
„Věrně miluj toho, kdo miluje tebe, nikdy nezklam toho, kdo nezklame tebe.“
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@gmail.com,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Samozřejmě, že Loužničtí zde mají reklamu zdarma a mají přednost. Ohlaste se na e-mail:
jana.mateaskova@gmail.com

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
vychází pouze v elektronické podobě,
není a nikdy nebyl nikým placen, ani sponzorován.
Vše je pouze v režii a v nákladech autora – Jana Matěásková.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

ODPADY V ROCE 2019
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 má každý majitel nemovitosti povinnost platit za vývoz odpadů
v obci Loužnice.
Viz tabulka s výběrem, četností a objemem nádob.
Termín uhrazení je do
31. 3. 2019.
Platby za odpad je možné platit osobně v čase úředních hodin na Obecním úřadě.
Vždy každé pondělí od 16.30
do 18.00 hodin.

Možné je také bezhotovostní
platba na účet
Číslo účtu: 12421451/0100 – Komerční banka, a.s.
Variabilní symbol udávejte vaše jméno a číslo popisné domu v Loužnici.
Pytle na tříděný odpad jsou zdarma
Obecně závazná vyhláška o odpadech:
http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/Vyhl%C3%A1%C5%A1ka%202%20%202017%20poplatek
%20za%20odpady.pdf

POPLATEK ZA PSA PRO ROK 2019
Za jednoho psa 80,- Kč a za každého dalšího psa 120,- Kč
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PŘEHLED VÝVOZŮ KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V LOUŽNICI

Popelnice a pytle na komunální odpad – SVOZ KAŽDÝ PÁTEK

Svoz komunálního odpadu probíhá každý pátek v ranních či odpoledních hodinách. V zimních měsících je možné, že
Vám popelnice nebyla vyvezena, je to většinou z důvodu, že popelnice byla naplněna horkým popelem.
Případně kontaktujte Obecní úřad nebo přímo firmu Marius Pedersen: tel.: +420 493 645 111.
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REKLAMA
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http://www.tommat.cz/
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FITNES CENTRUM V ŽELEZNÉM BRODĚ OPĚT OŽÍVÁ
Můžete se těšit na Davida a Martu Huškovi,
které znáte z Loužnice

Jsme menší, ale o to více akční fitness centrum s přátelským personálem. Na fitness baru Vás rádi pohostíme, v posilovně, ve které nechybí klasické posilovací stroje a moderní cvičební pomůcky, se postaráme o
Vaši lepší zdatnost. V aerobním sále poskytujeme velké množství skupinových lekcí, jak pro batolata, předškolní a školní děti, rekreační i profesionální sportovce, tak pro seniory. Vylepšete své zdraví správným cvičením. Dětská herna s profesionálními chůvami zabaví Vaše ratolesti a Vy si mezi tím můžete dopřát odpočinek v sauně, vířivé koupeli nebo v soláriu. Samozřejmostí jsou i pobytové balíčky v našem prostorném
apartmánu. Spokojený klient je u nás na prvním místě.
Těšíme se na Váši návštěvu.

http://fitnessbrod.cz/
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https://www.facebook.com/lucia.pedikura
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