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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 17/2017
pro týden:
1. 5. 2017 – 7. 5. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
POPLATEK ZA POPELNICE
POPELNICE:
1x týdně: 2.650,- Kč,
1x za 14 dní: 1.800,- Kč
Poplatek uhraďte do 30. 4. 2017

POPLATEK ZA PSA
Za jednoho psa 80,- Kč a
za každého dalšího psa 120, Kč.

Poplatek uhraďte do 30. 4. 2017
Případné platby můžete poukázat:
č. účtu: 12421451/0100 – Komerční banka,
a.s. Jablonec nad Nisou
Variabilní symbol – Vaše jméno a čp.
PRODLOUŽENÝ VÍKEND
Další den, kdy budeme slavit, bude pondělí 8.
5. 2017. Na 8. května připadá jedna z hlavních
událostí historie nejen ČR ale i Evropy. Právě
na 8. května roku 1945 připadá ukončení 2.
světové války. Stalo se tak díky kapitulaci
Německa. Pokud se podíváme do dějin
tehdejšího Československa, tak 5. května
vypuklo na základě celoevropských událostí
pražské povstání. O 3 dny později - 8. května
byla podepsáno příměří a ústup jednotek
Wehrmachtu z našeho území. Za období
socialismu jsme tento den slavili až 9. května,
kdy byla osvobozena Praha Rudou armádou,
ale v porevolučních
dějinách naší země,
se tyto oslavy
přesunuly zpět na
datum 8. května,
neboť dnes již
víme, že část naší
země osvobodili
Američané.

AUTOBUS „PRAŽÁK – PĚTKA“ NEPOJEDE!
Vážení cestující, dopravce ČSAD Střední Čechy a.s.
informuje, že s platností od 2. května 2017 dojde k
ukončení provozu dálkových linek z Prahy do
Libereckého a Královéhradeckého kraje.
167223 | Praha-Turnov-Tanvald-Harrachov (t.č. v provozu jeden pár spojů v
prac. dny a dále z Prahy jeden spoj v pátek, dva v sobotu a jeden v neděli a z
Harrachova dva v sobotu a v neděli)
Ostatní dálkové linky v těchto relacích zůstávají beze změny.
Detailní spojení najdete zde:
http://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/

CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU? MÁTE CESTOVNÍ PAS?
Nyní je přesně ten pravý čas, kdy lze nový cestovní
doklad vyřídit bez zbytečných nervů a včas.
Ať už se rozhodneme pro dovolenou ve státě Evropské
unie (uvnitř Schengenského prostoru), kam lze cestovat
i s platným občanským průkazem, nebo ať si vybereme
z nabídek dovolených v ostatních státech, kam je nutné
cestovat s platným cestovním pasem. Pokud si již nyní
vyřídíme nový cestovní pas, můžeme si později z inzerce
cestovních kanceláří vybrat jakoukoliv destinaci bez ohledu na to, je-li součástí
Schengenského prostoru či nikoliv. S platným pasem totiž můžeme cestovat do
všech států světa.
A co budeme k vyřízení nového cestovního pasu potřebovat?
Prvním krokem je podání samotné žádosti. O pas je nutné požádat na úřadě
příslušném k jeho vydání a nově od ledna 2016 je možné tak učinit i mimo místo
trvalého pobytu. Pasy jsou vydávány ve dvou zákonných lhůtách. Do třiceti dnů
je pas vydán za 600,- Kč a do 6 pracovních dnů za 4.000,- Kč. Platnost pasu je v
obou případech 10 let. U pasů vydávaných pro děti do 15 let jsou správní
poplatky nižší. Pas vydaný do třiceti dnů přijde rodiče dítěte mladšího 15 let na
100,- Kč a v případě pasu vydaného do šesti pracovních dnů rodič zaplatí 2.000,Kč. Pasy pro tyto děti mají platnost 5 let.
Na závěr upozorňujeme, že některé státy mají specifické podmínky pro vstup na
své území, které se týkají především délky platnosti pasu nebo podmínek, za
kterých mohou cestovat děti mladší 18 let bez rodičů. Tyto podmínky je vždy
nutné před odcestováním ověřit na příslušném zastupitelském úřadu daného
státu.
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ČARODĚJNICE 2017
Nedělní večer, tak jako každý rok, 30. dubna, patřil čarodějnicím. U hasičárny se sešlli čarodějové a čarodějnice a
vydali se v doprovodu hasičkého auta na lampionový průvod na koupaliště. Na koupališti čekala vatra
s čarodějnicí, kterou hasiči loužnice podpálili, občerstvení, pouštění lampionků na vodu a po 21 hodině krásný a
velký ohňostroj o který se postaral pan Michal Kazda.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_CARODEJNICE_2017

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/Louznice_-_galerie_carodejnic/
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http://www.kumpanicz.estranky.cz/
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Poslední dubnová sobota, patřila v Modré sově, světlu a stínu.
Děti hráli se světlem a stínem, dívali se na lidi, zvířata a pohyb v černo-bílém kontrastu
Zvířata z prstů na zdi a vytváření portrétů. Identifikovali jsme zvířata v angličtině podle jejich
siluety. Vyřezávali siluety a jejich další účel bude odhalen příští týden.

http://www.blueowlbohemia.com/
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ZE SVĚTA
KRÁSNÁ U PĚNČÍNA
V Krásné byla opět pouť a i když bylo větrno a 10°C, byla pouť na Krásné krásná.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/KRASNA_1.5.2017/
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ŽELEZNÝ BROD
22. duben je den věnovaný Zemi. Po celém světě jej slaví víc jak miliarda lidí ve 175-ti státech.
V loňském roce se na jeho počest vysazovaly stromy u ZŠ Pelechovská, letos byly vysazeny stromy u řeky Jizery konkrétně 3 kusy hlohu obecného a 2 kusy okrasných jabloní. V souvislosti s touto akcí byl zrekultivován i sjezd k
řece, který vznikl při nedávné rekonstrukci mostu. Podél břehu byly rozmístěny lavičky, které obyvatelům města
umožní využívat tento prostor i jako relaxační zónu. Při sázení stromů, stejně jako vloni, přiložilo ruku k dílu i
vedení města. K celkovému zlepšení vzhledu této lokality přispějí v budoucnu další zahradnické úpravy. Věříme, že
občané tento nově vzniklý odpočinkový kout ocení a budou si vychutnávat příjemné chvilky v blízkosti řeky Jizery
a hučícího splavu.
Ing. Jitka Kolová, sekretariát vedení města

DESET LET OD POŽÁRU ŽELEZNOBRODSKÉ ZVONICE
Bude to již deset let, co nad ránem 13. května 2007 plameny zachvátily
dominantu kostelního vršku – dřevěnou zvonici u kostela sv. Jakuba
Většího. Rozsáhlý požár, jehož příčina není dodnes známa, tehdy zcela
zničil venkovní plášť ze subtilních krokví, prken a dřevěného šindele, byl
roztaven zvon z roku 1497 a narušena nosná konstrukce z dřevěných
trámů. Po prvotním ohledání vyhořelé stavby byla na náklady Města
Železný Brod pořízena dokumentace stávajícího stavu, která prokázala
možnost její obnovy při zachování některých původních částí. Reálnost
obnovy zvonice při zachování části původní konstrukce potvrdil i následný
statický posudek.
Protože tehdejší vlastník Římskokatolická farnost, děkanství Železný Brod
neměla na obnovu dostatek finančních prostředků, nechala zvonici převést
do vlastnictví Města Železného Brodu. Po poněkud rozpačitém začátku, kdy
nejprve bylo zástupci města předpokládáno odstranění torza vyhořelé
stavby a případná stavba jakési volné kopie zvonice, bylo v říjnu 2007
rozhodnuto o provedení citlivé obnovy. Jako zásadní moment pro úspěch
celé akce se
následně ukázal šťastný výběr firmy pro vlastní realizaci prací. Zakázku
vyhrála Stavební huť Slavonice, která vedle nejlepší ceny nabídla také
výhradně tradiční tesařský postup opravy. A tak v květnu 2008, tedy rok po
požáru došlo k zahájení opravy. Nejprve byla provedena šetrná demontáž
zbylých konstrukcí za pomoci jeřábu. Poškozené prvky byly odřezány, části,
u nichž byl předpoklad zachování, byly šetrně rozebrány ve spojích. Obě
tyto složky se transferovaly do sídla firmy ve Slavonicích, kde probíhalo
čištění původních trámů, opravy a výroba kopií. Nové trámy byly
provedeny tradičním ručním otesáním sekerami do požadovaných profilů.
Stejným způsobem byly zhotoveny i náročně profilované dřevěné římsy a
další detaily. Souběžně s obnovou dřevěné konstrukce byla zahájena také oprava podezdívky, kterou provedly
Technické služby. Práce probíhaly bez větších problémů, a tak v druhé polovině října bylo možné provést montáž
doplněné nosné dřevěné konstrukce na
opravenou podezdívku. Již 22. listopadu byl do obnovené zvonice zavěšen nový zvon, který je upomínkou
požárem zničeného historického zvonu. Zvon Jakub vážící 483 kilogramů, byl ulit známým českým zvonařem
panem Petrem Rudolfem Manouškem. Z dílny pana Manouška pocházejí i další dva menší zvony (Václav a Panna
Marie Bolestná), které byly doplněny o rok později.
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HUŤ
Také v Huti se připravovali pečlivě na oslavu pálení čarodějnic. Nejdříve se uskutečnila brigáda na odstranění
náletových dřevin na hasičském cvičišti. Poté byla připravena Máj, která je v Huti tradicí a staví se každý rok. Máj
se ozdobila a upevnila u hasičské zbrojnice.
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DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH - SMĚDAVA Silnice II/290, vedoucí z Hejnic do Desné
kolem vodní nádrže Souš, bude po zimní přestávce znovu průjezdná. Tento úsek je otevřený
od 29.4.2017.
Vozovka byla uzavřena začátkem zimy 4. listopadu 2016. K otevření došlo po předchozích
provedené kontrole a rozborech zdejší vody. V loňském roce byla silnice zprovozněna již 16.
dubna.
JABLONEC NAD NISOU – Jablonecký bazén čeká
rozsáhlá rekonstrukce. Dojde k opravě střechy i novému
zateplení.
Plavecký bazén byl otevřen přesně před třiceti lety, od té
doby se stal oblíbeným místem pro relaxaci i sport. Nyní
dojde v jabloneckém bazénu k rekonstrukci střechy i
novému zateplení. „Oprava střechy se plánuje již několik
let. I přes dílčí úpravy se její stav postupně zhoršuje,“
uvádí jednatel společnosti Sport Jablonec.
V letošním roce by dle Matury mělo dojít k realizaci
projektové části a výběrového řízení. Vedle opravy střechy,
je v projektu zahrnuto i nové zasklení plavecké haly, kde
dochází k výrazným tepelným únikům. Tento problém by
měla vyřešit skleněná předstěna. Náklady by se měly
vyšplhat do výše přibližně dvaceti milionů korun.
V budoucnu by se měly změnit i šatny či sociální zařízení.
„Projektant přišel s představou snížení patra, takže by šatny byly na úrovni plavecké haly,“ popisuje Matura.
Původní plány na vybudování bazénu v Jablonci nad Nisou zahrnovali například i venkovní bazén, k představě dalšího
bazénu se kloní i společnost Sport Jablonec, která bazén provozuje. „Myslím, že nekrytý bazén by byl v Jablonci
zbytečný luxus, vzhledem k přehradě. Rádi bychom ovšem vybudovali ještě jeden bazén, který by zejména v zimních
měsících odděloval sportovní a rekreační část návštěvníků,“ sděluje Milan Matura. V budoucnu by se tam mohl areál
rozrůst o ještě jeden bazén s přibližně šesti drahami. Nacházel by se v místě současné Sluneční zahrady, ale těsně
přimknutý k bazénu, takže i venkovní část by byla zachována.
V rámci modernizace by mohl bazén nabídnout i „mokrý bufet“. „Pokud by se nám podařilo i zastřešení vnější terasy,
mohli bychom vybudovat takové občerstvení, ke kterému by byl přístup jak ze sluneční zahrady, tak zevnitř skrze
turnikety,“ popisuje jednatel Sportu Jablonec.
V nejbližších týdnech se bazén dočká nové skluzavky. „Zatím jsme nenašli s firmou, která bude skluzavku instalovat
vhodný termín. K montáži by však mělo dojít v nejbližších týdnech,“ říká Zdeněk Štěpán vedoucí areálu.
Podle Milana Matury je rekonstrukce potřebná nejen z technického důvodu, ale i pro poskytnutí vyšší úrovně služeb. V
posledních letech totiž klesá návštěvnost, na vině stojí konkurence i modernizace. „Nejvíce navštěvovali lidé
samozřejmě bazén po jeho otevření, nová stavba vždy láká lidi. Ale od roku 2013 byla v dojezdové vzdálenosti
vybudován nebo zrekonstruována řada bazénů. Ať se jedná o Liberec, Turnov, Mladou Boleslav či polskou Jelení Góru,
kde vytvořili termální lázně. Do té doby sem přijížděli denně jeden až tři autobusy z pohraničí, úbytek je tedy zřejmý.“
Plány na modernizaci bazénu ocení i návštěvníci. „S rekonstrukcí úplně souhlasím, nevím, zda to sprchy a šatny tak
nutně potřebují, ale rozhodně bych uvítala i některé další změny. Například přebalovací pult přímo v šatnách a
rozhodně teplejší vodu v dětském bazénku,“ vyjadřuje svůj názor Jana Lhotová, návštěvnice jabloneckého bazénu.
V loňském roce navštívilo jablonecký bazén přes 150 tisíc návštěvníků. K rekonstrukci by mělo dojít během každoroční
plánované odstávky, která probíhá na přelomu měsíců června a července. Hlavní část rekonstrukce, která zahrnuje
novou izolaci v plavecké hale, a která vyžaduje uzavření bazénu, by se měla stihnout během této pauzy. Zbytek úprav,
jako je oprava střechy či výstavba venkovní stěny může probíhat za provozu. Běžný provoz bazénu by tak měl být
omezen naprosto minimálně.

http://jablonecky.denik.cz/
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LIBERECKÝ KRAJ - Policisté v Libereckém kraji se v
pátek zaměřili v rámci dopravně bezpečnostní akce na
řidiče osobní hromadné přepravy, a to jak na řidiče
městských a meziměstských autobusů, tak také na řidiče
tramvají.
Dopravní kontroly prověřily ale samozřejmě i další
účastníky silničního provozu. Policisté zjišťovali, zda nejsou
řidiči pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a
zda dodržují všechna pravidla podle zákona o silničním
provozu.
„Hlídky prověřily během pátečních časných ranních hodin
celkem 190 řidičů. Pod vlivem alkoholu byl jeden z nich vzhledem k výši naměřené hodnoty alkoholu bude delikt
řešen jako přestupek ve správním řízení, zjištěn byl na
Českolipsku. Pod vlivem jiných návykových látek nebyl nikdo. Řidiči se dopustili celkem šesti dalších dopravních
přestupků, za které ve čtyřech případech zaplatili na místě blokovou pokutu a dva přestupky policisté oznámili k
řešení do správního řízení," uvedla tisková mluvčí Policie ČR Ivana Baláková.
LIBERECKÝ KRAJ - Bezmála 200 velkých igelitových
pytlů a krabic s obnošeným oblečením nasbírali mezi
sebou v pátek 28. dubna v charitativní sbírce Dejte věcem
druhou šanci úředníci Krajského úřadu Libereckého kraje.
Trička, svetry, bundy, boty a další věci si odvezli
pracovníci Farní charity Česká Lípa, kteří je rozdělí mezi
sociálně slabé na Českolipsku. Sbírkou, již dvakrát ročně
připravuje sociální odbor, zaplnili pracovníci úřadu až po
střechu jednu velkou dodávku, a k tomu i osobní
automobil. Letos se sbírka staršího zachovalého šatstva
mezi pracovníky úřadu uskutečnila už popáté. Konala se
pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje pro
sociální věci Pavla Svobody, který do ní sám věnoval
několik triček a pár starších košil.
„Jsem rád, že se ze sbírky stala tradice a že je zájem o ni
mezi pracovníky úřadu tak velký. Každý má doma spoustu oblečení, které už nenosí. Obnošené šatstvo může ale
ještě posloužit někomu dalšímu. Proto naše sbírka vznikla. Je to to nejmenší, co může každý z nás pro lidi v
nouzi udělat," zdůraznil náměstek hejtmana Pavel Svoboda.
Vedle pánského a dámského oblečení nanosili do sbírky zaměstnanci úřadu také ošacení pro děti a spoustu
hraček. Mezi věcmi, které poputují k sociálně slabým, bylo i kuchyňské nádobí, talíře a hrnce.
„Oblečení budeme rozdávat potřebným přes náš projekt Charitní šatník v České Lípě a Novém Boru. Každého
čtvrt roku v rámci projektu sociálně slabé oblečeme. Jsou to bezdomovci, lidé na ubytovnách, v azylových
domech, maminky s dětmi v nouzi. Oblečení ale vydáváme jen těm, kteří si přinesou doporučení od sociálních
pracovníků úřadů v Lípě a Boru. Dbáme na to, aby si každý vybral a ze sbírky odnesl jen to, co sám potřebuje a
unosí," upřesnila ředitelka Farní charity Česká Lípa Eva Ortová.
Jak doplnila ředitelka Ortová, rozdávání oblečení sociálně slabým má pevně daná pravidla, aby nemohl pomoc
charity někdo zneužívat. „Každý kus oblečení, které si z Krajského úřadu odvážíme, najde nového majitele. Jsme
za tuto pomoc rádi," doplnila.
Letošní sbírku na úřadě doplňovala ještě sbírka vysloužilých mobilů a tabletů ve prospěch Zoologické zahrady
Liberce. Další sbírku staršího oblečení plánuje sociální odbor na 13. října.

http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
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http://www.kinobrod.cz
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ČERNÁ KRONIKA
JABLONECKO - V pátek nad ránem se z restaurace na pokoj hotelu v Jablonci nad Nisou vrátili dva hosté ve
věku 31 a 39 let poněkud ovlivněni alkoholem, a proto si svůj přechodný příbytek neuzamkli. Před spaním si
každý z nich na svém mobilním telefonu nařídil budík tak, aby vstali téhož dne do svého zaměstnání a potom
tvrdě usnuli. Kolem půl osmé ráno je vzbudili jejich kolegové, aby jim připomněli, že je šéf "čeká" netrpělivě v
práci. V tu chvíli jim došlo, že zaspali. Když chtěli zkontrolovat své telefony, aby zjistili, proč budík nezvonil, zjistili,
že na svém místě nejsou. Kromě telefonů postrádali také peněženku jednoho z nich a osobní doklady toho
druhého. Někdo jim je odnesl z neuzamčeného hotelového pokoje, když spali. Policisté nyní mají zjistit, kdo je
nad ránem navštívil a okradl. Pokud se jim to podaří, obviní pachatele nejen z přečinu krádeže, ale také z
porušování domovní svobody. Hostům hotelu způsobil škodu ve výši 11 000 korun.
JABLONECKO - V pátek v podvečer zjistila majitelka rodinného domu v Jablonci nad Nisou, že jí chybí
peněženka s hotovostí 6 200 korun a osobními doklady. Měla ji položenou v obývacím pokoji, odkud za poněkud
záhadných okolností zmizela. V inkriminovaný čas u domovních dveří zazvonil neznámý muž, který jí sdělil, že se
její dceři udělalo na vycházce nevolno a potřebuje její pomoc. Pak ji poslal na místní hřiště ve Skelné ulici, kde se
měla dívka nacházet. Polekaná matka mu uvěřila a z domu vyběhla, aniž by uzamkla vstupní dveře. Na hřišti ale
dceru nenašla a později se ukázalo, že je dívka naprosto v pořádku. Když se vrátila žena domů, byla její
peněženka ta tam. Zda má tuto krádež na svědomí muž, který jí z domu vylákal, budou zjišťovat policisté
místního obvodního oddělení. Zloděj se do neuzamčeného domu dostal snadno, a protože v tu dobu doma nikdo z
jeho obyvatel nebyl, zůstává zatím jeho identita zahalená tajemstvím.
SEMILSKO - Mezi 22. a 26. dubnem někdo posprejoval fasádu
městského divadla v Turnově, a to konkrétně stěnu orientovanou
do ulice Ladislava Petrnouška. Sprejem černozelené barvy tu
vytvořil nápisy AKS a ROBOAP o rozměrech 480 na 160
centimetrů, které doplnil o letošní letopočet. Policisté dosud
neobdrželi od správce budovy vyčíslení způsobené škody, ale už
teď je jisté, že převýší částku 5 000 korun. Stejnou stěnu přitom
město nechalo opravit a nastříkat fasádovou barvou v roce 2015.
V důsledku jednání neznámého pachatele bude muset město
vynaložit nemalé finanční prostředky znovu. Pokud se policistům
podaří viníka dopadnout, bude se zodpovídat z přečinu poškození
cizí věci.

KRÁTCE:
25.4.2017 13:10 do 15:15; na silnici 28725 u obce Frýdštejn okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá
vyšetřování nehody, nebezpečí; střet OA se zvěří, vyšetřování PČR
26.4.2017 21:00 do 22:05; na silnici 29058 u obce Zlatá Olešnice okres Jablonec nad Nisou; Pozor! Předmět na
vozovce; padlý strom, průjezd se zvýšenou opatrností; strom v komunikaci
26.4.2017 15:30 do 16:30; na silnici 10 mezi obcemi Turnov okres Semily a Malá Skála okres Jablonec nad Nisou,
délka 2.6km; Pozor! Olej na vozovce; očekávejte kluzkou vozovku; probíhají odklízecí práce
27.4.2017 15:05 do 16:05; na silnici 282 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; nehoda; havarované
vozidlo; zvěř na vozovce; OA x zvěř
28.4.2017 17:25 do 19:30; v ulici U Balvanu v obci Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá vyšetřování nehody,
nebezpečí; 2 x OA bez zranění osob
28.4.2017 04:30 do 05:30; na silnici 283 v obci Košťálov okres Semily; nehoda; havarované vozidlo; probíhá
vyšetřování nehody; OA x strom, bez zranění osob. Na místě PČR
29.4.2017 07:50 do 30.4.2017 07:55; na silnici 29053 na vjezdu do obce Plavy okres Jablonec nad Nisou, délka
2.7km; Pozor! Olej na vozovce; rozlitá nafta na vozovce
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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://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,

PONDĚLÍ
1.5.

Den: 13/17°C
Noc: 7/3°C

PÁTEK
5.5.

Den: 12/16°C
Noc: 8/4°C

ÚTERÝ
2.5.

Den: 10/14°C
Noc: 7/3°C

SOBOTA
6.5.

Den: 13/17°C
Noc: 7/3°C

STŘEDA
3.5.

Den: 13/17°C
Noc: 7/3°C

NEDĚLE
7.5.

Den: 13/17°C
Noc: 7/3°C

ČTVRTEK
4.5.

Den: 12/16°C
Noc: 7/3°C

PONDĚLÍ
8.5.

Den: 14/18°C
Noc: 8/4°C

PRANOSTIKY
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena
dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje
stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Na mokrý květen přichází suchý červen.

1.5.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.
Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.
3.5.
Svatý kříž - ovcí stříž.
4.5.
Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů
Déšť svatého Floriána je ohňová rána.

OBLOHA
Slunce

Měsíc 3.5. 2017

Vychází: 5:24
Zapadá: 20:03

Vychází: 12:08
Zapadá: 2:13

FÁZE MĚSÍCE
03.05.

10.05.

19.05.

ÚKAZY NA OBLOZE
6. -7. května
METEORICKÝ ROJ LYRIDY
Letošnímu pozorování nebude vadit Měsíc. Drobnou nevýhodou je, že hlavní
maximum je očekáváno dopoledne. Výhodou je, že maximum připadá na víkend.
6. - 7. května
METEORICKÝ ROJ ÉTA
AQUARIDY
Částice komety Halleyovy se potkají
se Zemí o víkendové noci, což je
předurčuje k tomu, abychom je
zkusili sledovat. Frekvence bývají
nižší, ale nějakých 10 až 20
meteorů také potěší a přidají se i
další, nepatřící do roje Aquarid.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
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.
1.
2.
6.
6.
7.

5.
5.
5.
5.
5.

2017
2017
2017
2017
2017

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Milan Šuška
Petra Černá
Nikol Matěásková
Šimon Slíček
Láďa Hloušek

VÝROČÍ
1.5. 1953 – Ke svátku 1. května zahájila vysílání Československá televize – z
budovy Měšťanské besedy.
1.5. 1924 – Karel Kachyňa, režisér († 12. března 2004)
2.5. 1926 – Vznik populární loutkové postavy se jménem Hurvínek.
3.5. 1942 – Věra Čáslavská, sportovní gymnastka
4.5. 1802 – V Rakousku (a tedy i v Česku) byla zrušena doživotní vojenská služba.
5.5. 1932 – Stanislav Zindulka, herec
5.5.1960 – Marek Vašut, herec
6.5. 1947 − Oldřich Vízner, herec
7.5. 1840 – Petr Iljič Čajkovskij, ruský hudební skladatel
VÝZNAMNÉ DNY
1.5. - Den pracovního klidu: Svátek práce
2.5. - Světový den ptačího zpěvu
3.5. - Světový den svobody tisku, Světový den alergie a astmatu, Den Slunce
4.5. - Den hasičů
5.5. - Květnové povstání českého lidu, Den Evropy (výročí založení Rady Evropy v
roce 1949), Den boje za rovná práva handicapovaných, Mezinárodní den
porodních asistentek
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

Počasí 1961
Měsíc duben se vyznačoval
celkem velmi příznivým
počasím. Bylo povětšinou teplo,
slunečno. První jarní bouřka
přišla v neděli dne 16. dubna
ve 3 hodiny odpoledne s dosti
silným lijákem. 18. dubna
začaly rozkvétat plané třešně,
24. dubna třešně v sadech a
švestky. Pěkné počasí trvalo do
5. května. Od 6. května do 17.
května bylo nevlídno, deštivo a
chladno. V této nepříznivé době odkvétaly jabloně a hrušně.
V měsíci červnu bylo většinou nejisté počasí s častými dešti. Narostlo velmi mnoho
trávy, avšak ten, kdo spěchal se sušením, dopadl špatně. Teprve koncem měsíce
června a začátkem července byla senoseč v plném proudu.
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VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
1.5.- 7.5.2017
1.5. - JEREMIÁŠ (z hebrejského  )ְ הָמ ְמְ רִיje
mužské křestní jméno. Jméno má hebrejský
původ, slovo '“Jirmejahu“, vykládá se jako
Bohem vystřelený, povýšený nebo Bůh stoupá
výš. Českou variantou je Jeremiáš nebo Jeremias
2.5. - ZIKMUND je mužské křestní jméno
německého původu. Vzniklo ze staroněmeckého
jména Sigimund (sigi - vítězství, mund - ochrana)
a vykládá se jako „vítězná ochrana, ochránce
vítězství“.
3.5. - ALEXEJ, resp. Alex je slovanské jméno
řeckého původu, které znamená obránce, ten
který brání (z řec. alexein). Počeštěnou verzí
ruské domácí formy Aljoša je jméno Aleš. Další
varianta je Alexis.
4.5. - KVĚTOSLAV je mužské křestní jméno
slovanského původu, jedná se o obdobu z latiny
pocházejícího jména Florián.
5.5. - KLAUDIE je ženské křestní jméno
latinského původu. Pochází ze slova claudus „kulhavý“, přenesený význam je "náležející ke
starořímskému rodu Claudiů".
6.5. - RADOSLAV je mužské křestní jméno
slovanského původu. Jeho původ je obvykle
odvozován od staroslovanského slovesa radět „starat se“.
7.5. - STANISLAV je mužské křestní jméno
slovanského původu, odvozené od slova stan, tj.
„pevnost“ („stanoviště“, „tábor“). Význam jména
se vykládá jako „upevni slávu“, „získávající slávu
vytrvalostí“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
PAMPELIŠKA - SMETANKA LÉKAŘSKÁ
Kořen pampelišky obsahuje hořčiny lactopicrin, taraxacin a taraxasterin, tříslovinu, inulin (na podzim až 40%, ale
na jaře jen okolo 2%), triterpeny taraxasterol a taraxerol, cholin, třísloviny, inosit, steroly, aminokyseliny,
pryskyřice, silice, kaučuk (až 25%)
fytoncidy a minerální látky (zejména měď,
draslík a mangan), v mladých listech je
obsaženo navíc značné množství vitaminu C
a kyselina křemičitá, v květech jsou
přítomny flavonoidy, karotenoidy, silice aj.
Obsah inulínu je největší na podzim, obsah
taraxacinu v červenci a září.
Sbírá se kořen (Radix taraxaci), někdy list
(Folium taraxaci) nebo nať s kořenem
(Radix taraxaci cum herba), velmi zřídka i
květní úbory. Kořen se sbírá na jaře před
rozkvětem (březen, duben), po omytí se
rychle suší ve stínu nebo i na slunci,
případně za umělého sušení při teplotách
do 50 °C.
Nedostatečně usušený kořen snadno
plesniví, naopak suché kořeny bývají
napadány červy nebo myšmi (proto
skladovat v dobře uzavřených nádobách).
Droga povzbuzuje trávící orgány, působí mírně močopudně a žlučopudně a celkově je považována za
posilňující prostředek s příznivým účinkem na metabolismus. Pampeliška příznivě ovlivňuje funkce
jater, žaludku, slinivky, střev, ledvin i krvetvorných orgánů. Dále ji lze použít při léčbě močových
kamenů, napomáhá při cukrovce (snižuje hladinu krevního cukru), při chronické únavě, při
opuchlých lymfatických žlázách, při zvětšení sleziny, působí proti degeneraci kostí a chrupavek,
pomáhá vyvolat menstruaci. Doporučuje se i při zánětu močových cest, žloutence, horečnatém
střevním zánětu nebo zánětu žaludeční sliznice, při zácpě.
Užívá se obvykle ve formě odvaru, který se připravuje z jedné čajové lžičky kořenové drogy na 100 ml vody, vaří
se asi 1 minutu, pije se 2x až 4x denně po 200 ml. Lze podávat i ve formě čerstvé šťávy z kořenů, podává se 4x
denně po 1 až 2 čajových lžičkách. Zevně se někdy užívá proti nežidům či na hemeroidy.
V Antice byla šťáva z pampelišek užívána jako prostředek proti pihám a žlutým skvrnám na kůži, jejím mlékem se
léčily záněty očí. Avicenna léčil čerstvou šťávou vodnatelnost a překrvení jater.
PAMPELIŠKOVÝ MED:
400 ks hlaviček pampelišky, 2 litry vody, 2 ks citrónu, 2 kg cukru krystal
Hlavičky rozkvetlých pampelišek bez stonků vypereme pod tekoucí vodou.
Vložíme do hrnce a zalijeme 2 lity vody. Přidáme omyté citróny, rozkrájené
na kolečka a vaříme 15 minut. Potom hrnec odstavíme a vše necháme 24
hodin vylouhovat.
Druhý den přecedíme přes hustý cedník nebo přes plátýnko do čistého
hrnce. Do šťávy přidáme cukr a za občasného míchání vaříme ještě asi 2
hodiny, až se med začne táhnout. Čím déle med vaříme, tím je hustší...
Pampeliškový med je vhodný při léčení astmatu nebo nachlazení. Můžeme
také rozmíchat s máslem /medové máslo/ a mazat na chleba nebo pečivo.
PAMPELIŠKOVÝ SALÁT
2-3 hrsti mladých, světle zelených pampeliškových lístků (množství asi jako 2 hlávky zeleného salátu) 1 stroužek
česneku, 1 středně velká cibule, 4 lžíce oleje, 2 lžíce vinného octa sůl, pepř plátky veky trocha oleje na opečení
Místo pampelišky můžeme použít hlávkový salát. Lístky opereme, osušíme v utěrce a roztrháme na malé kousky.
Mísu vytřeme stroužkem česneku. Jemně nakrájenou cibuli promícháme v míse s pampeliškou. Olej vyšleháme se
solí a pepřem a až se sůl rozpustí, přidáme ocet. Salát promícháme se zálivkou těsně před podáváním. Každou
porci posypeme dozlatova osmaženými kostičkami veky. Chceme-li salát jemnější, povaříme nakrájenou cibulku 5
minut v troše octové vody. Necháme okapat a pak teprve promícháme se salátem.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
VEJCE V RAJČATECH
8 velkých rajčat, sůl, pepř, olivový olej, bazalka, 8 vajec, 2 jarní cibulky.
Z rajčat odstraníme stopky. Omyjeme a usušíme. Vrchní část rajčete odřízneme a
vydlabeme dužinu. Rajčata uvnitř opepříme, osolíme a pokapeme olivovým
olejem. Do vnitřku dáme bazalku. Do každého rajčete rozklepneme vajíčko, které
osolíme a opepříme. Zapékací mísu důkladně potřeme olivovým olejem a
naskládáme rajčata. Vložíme do elektrické trouby vyhřáté na 200°C a přibližně 25
minut zapékáme. Hotové posypeme nasekanou cibulkou. Podáváme s pečivem.
PETRŽELOVÁ POLÉVKA S PETRŽELOVÝMI LUPÍNKY
500 g petržele + 2 petržele, 3 brambory, 1 cibule, olej, petrželová nať, máslo,
sůl, bílý pepř.
Na oleji orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli. Přidáme na kostky petržele
(500 g) a brambory. Osolíme, zalejeme vodou a vaříme doměkka. Polévku
rozmixujeme a dochutíme kořením. Dva petržele nakrájíme na tenké kolečka a
na másle orestujeme do zlata. Polévku podáváme so sekanou petrželovou natí a
lupínkami.
KRŮTÍ PLÁTKY S HRÁŠKEM A ŽAMPIONY
400 g krůtích plátků, 1 cibule, mražený hrášek, 8-10 žampionů, máslo, sůl.
Krůtí plátky omyjeme a z obou stran posypeme kořením. Na rozpuštěném másle
zprudka opečeme z obou stran, poté podlijeme vodou a chvilku podusíme, než
je maso měkké. V případě potřeby můžeme dosolit. Na pánvičce na
rozpuštěném másle restujeme na pásky nakrájenou cibuli, přidáme na čtvrtky
nakrájené žampiony a dusíme, než jsou měkké. Žampiony pustí trochu vody.
Přidáme hrášek, promícháme a necháme pár minut podusit.
Cibuli se žampiony a hráškem přisypeme ke krůtím plátkům, promícháme a
podáváme. Výbornou přílohou je quinoa, hodí se i rýže nebo brambory.
BRAMBOROVÝ SALÁT S ČERSTVÝM KORIANDREM
brambory - 1 kilogram, kmín římský - 1 lžička, šťáva z 1 citronu, česnek - 1 stroužek, koriandr 1 svazek (čerstvý),
olej olivový - 5 lžic, pepř mletý, sůl
Oloupeme česnek a nasekáme. Vymačkáme šťávu z citronu. Z koriandru
odstraníme tuhé části a lístky nasekáme nadrobno. Oloupeme syrové
brambory a nakrájíme na stejně velké kostičky. Brambory a česnek hodíme
do vroucí vody a vaříme, dle kvality brambor a velikosti kousků 15 - 20
minut, tak aby brambory zůstaly pevné. Mezitím si připravíme nálev z
citronové šťávy, cuminu, sekaného koriandru, soli, pepře a oleje. Brambory
slijeme a ještě horké zalijeme připraveným nálevem. Přikryjeme pokličkou a za občasného zamíchání necháme
vychladnout. Pokud použijeme studené brambory, zbylé např. z předešlého dne, necháme salát odpočinout delší
dobu, aby se chutě dobře rozvinuly.
SMETANOVÝ KRÉM S OVOCNOU OMÁČKOU
smetana na šlehání - 5 decilitrů, smetana zakysaná - 90 gramů, cukr - 70 gramů, mléko zahuštěné sladké - 60
gramů (Salko), želatina - 1,3 lžiček (prášková), vanilkový lusk - 1 kus (nebo několik kapek vanilkové esence), sůl
1 špetka, tuk (na vymazání formiček)
Na omáčku: ovoce 400 gramů (rybíz, jahody, maliny, ostružiny apd.), cukr 200
gramů.
Pokud máme vanilkový lusk, podélně ho ostrým nožem rozřízneme a
vyškrabeme černá semínka uvnitř. Smetanu ke šlehání nalijeme do kastrolu,
přidáme cukr, špetku soli a vydlabaný obsah vanilkového lusku (nebo
vanilkovou esenci), promícháme a společně svaříme. Želatinu namočíme do
dvou lžic studené vody a necháme ji nabobtnat. Pak ji přidáme do horké
smetanové směsi a za stálého míchání necháme rozpustit. Do smetanové
hmoty vmícháme salko a na závěr zakysanou smetanu. Hmotu naplníme do malých formiček vymazaných tukem
a necháme ztuhnout v chladničce. Mezitím rozmačkáme ovoce, zasypeme je cukrem, přidáme trošku vody a směs
vaříme do zhoustnutí. Hotovou omáčku přecedíme, aby v ní nezůstaly kousky slupek a semínka, a necháme
vychladnout. Formičky se ztuhlým krémem částečně ponoříme na několik sekund do teplé vody, aby se krém
uvolnil, a ztuhlý krém opatrně vyklopíme na dezertní talířky. Krém kolem dokola zalijeme vychladlou rybízovou
omáčkou a podáváme.
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DŮM a ZAHRADA
Na každou zahradu patří bylinky, nyní je ideální čas na vytvoření bylinkové zahrádky.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA

Dříve i v naší obci bylo více různých řemesel, některá jsou již zapomenutá, jiná zmodernizovaná, ale
i tak udržovaná (jako včelař a pastýř – dnes majitel dobytka či jiného domácího zvířectva). Dříve si
museli lidé poradit sami a tak, když tkadlec utkal látku, barvíř ji nabarvil, Bělič ji vypral a
vymandloval, pak se šlo s látkou na trh. To si dnešní děti již ani neumějí představit, znají to jen
z pohádek…
Barvíř - řemeslník používající různých živočišných, rostlinných a minerálních látek k
barvení kůže a ostatních materiálů. První barvíři pracovali ve středověku Orientu a
dlouhou dobu se jejich díla do Evropy dovážely. Až počátkem 13. století se s
barvením začalo také v Evropě, zejména v Itálii a Holandsku. Barvíři zkrášlovali
barvením tkalcovské dílo. Barevné tkaniny byly pro běžnou potřebu příliš vzácné,
proto se ze začátku barvířského řemesla využívalo při barvení tkanin určených k
náboženským obřadům, slavnostním příležitostem apod – jednalo se hlavně o
výrazné barvy (šarlatová a sytě žlutá). Až časem si zejména bohatí lidé nechali své
oděvy také barvit a to hlavně na modré a zelené. Barvení se provádělo vyvářením
tkanin v barvícím roztoku. Šarlat (červená)- kermes = hmyz žijící v jižní Evropě na
dubu - santalové dřevo. Žlutá - škumpa (sumach) – šafrán. Modrá- boryt (rostlina
jižní a střední Evropy)- indych (indická rostlina)- borůvky.
Bělič, mandlíř - bělil utkané plátno a mandloval plátno
Řemeslo se bezprostředně dotýkalo řemesla tkalcovského. Plátna nebyla po utkání
nikdy čistě bílá, a aby dosáhla požadovaného bělostného vzhledu, bylo potřeba je bílit.
Pradávný způsob – používaný dodnes – bylo bílení pomocí vody a slunce, kdy se plátno
rozprostřelo na vzduchu, často se kropilo vodou a zbytek práce vykonalo slunce. Tento
způsob bílení byl ale velmi pracný a zdlouhavý (až 12 týdnů), bílení bylo sice kvalitní,
jelikož vodou a sluncem nebyla nijak narušena vlákna, ale zvyšující se textilní produkce
tento způsob bílení vytlačila.
Ve 14. století u nás vznikla první společná bělidla. Plátno pro svého tkalcovského
mistra bělil, mandloval i barvil tkalcovský tovaryš (učeň). Proces bílení spočíval v
močení nebo loužení, praní a bílení plátna. Plátno se volně naskládalo do velké dřevěné
kádě a dobře se zakryla hrubým plátnem, na které se nasypala vrstva popela, který se
poléval vlažnou vodou tak dlouho, dokud nebylo plátno celé ponořené. V této lázni se
plátno nechalo louhovat 12 hodin. Po vyjmutí se plátno usušilo a proces se opakoval
asi šestkrát, vždy v o kus teplejší lázni.
Plátno se po vybílení naškrobilo namočením v řídké škrobové kaši a navinutím na dvě delší dřevěné hole.
Aby plátno získalo hladkost a lesk, mandlovalo se naškrobené plátno na mandlu. Mandlovací stroje byly hodně
podobné strojům dnešním, kdy se tkanina protáhla mezi dvěma válci.
Brtník - lesní včelař
Brtníci byly původně lidé, kteří se starali o včely zasedlé v dutinách stromů (v brtích). Později
brtníci včelám začali vyrábět umělé dutiny a získávali od včel med každoročně. Na zimu včely v
dutinách zazimovali ucpáním otvoru. Brtnictví se dědilo z otce na syna a patřilo k základním
způsobům využití lesa. Nejstarší lesní včelaři hospodařili svobodně, až později, kdy lesy přecházely
do soukromých rukou, tak bylo včelaření vedlejším produktem jejich vlastníků.
Pastýř - pastýř pásl dobytek, byl členem panské čeledi nebo obecní zaměstnanec, slouha byl
obecní pastýř, ovčák byl pastýř ovcí. Historie pastýřů je dlouhá a sahá až do 11. století.
Poslední pastýři jsou v kronikách zmiňováni ještě koncem 19. století. Společná pastva
začínala na jaře koncem dubna, vždy se začínalo v pondělí, nikdy ne v půlce týdne a
končívala až nástupem zimy. Na lukách se dobytek pásával po sklizni otavy. Úkolem pastýře
bývalo pohlídat dobytek, aby se neztratil, nezranil, nezpůsobil škodu na cizích pozemcích, v
letním období aby se na slunci nepřehřál a nepil studenou vodu – proto se v létě páslo
dvakrát denně, přes horké poledne pastýř zaháněl dobytek domů. Pastýři, který se staral o
dobytek na obecních pastvinách se říkávalo, slouha. Povinnosti měl stejné jako pastýř. Před
vypuštěním dobytka z chléva mu byla do ocasu vpletena červená pentle. O skopový dobytek
se starával ovčák. Ovce vyháněl na zcela jiné pastviny, než ostatní dobytek. Mistr ovčácký
mohl pást, kde chtěl, na panském i selském. Pastýřství nebývalo řemeslo na celý život, obce si většinou pastýře
najímali na jednu sezónu. Dobrým pastýřům se ale dařívalo na svém místě udržet po celý život a své řemeslo
předávali dále svým potomkům. Pastýř míval dlouhý bič a pastýřskou hůl. Na Štědrý den chodíval pastýř po vsi a
troubil pod okny. Koledou dostával i malou vánočku.

22

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 17/2017
LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945
POŽÁR
V noci z 29. na 30. června 1933, kolem jedenácti hodin večer, vznikl požár usedlosti čp. 3, řečené „Na Obci“,
majitele Josefa Havla. Za krátko celá budova byla v plamenech a staré části domu shořely do základů. Škoda byla
značná.
SMRTELNÝ
ÚRAZ NA
HŘBITOVĚ
Dne 21. září
při stavbě
rodinné
hrobky
rodiny
Linkové,
utrpěl jeden
z dělníků,
jménem
Vele ze
Železného
Brodu, úraz,
kterému
v nemocnici
za krátko
podlehl.
PROHLÍDKA
ZÁVODŮ
Při
příležitosti
učitelského
sjezdu, konaného o prázdninách, v Železném
brodě, navštívili účastníci sjezdu naši obec a
prohlédli si závod Vojtěcha Linky a mačkárnu
Františka Blažka.
POČASÍ 1933
Březen teplý beze sněhu. Jaro i léto chladné
a více deštivé. Podzim dosti pěkný. První
bouře byla dne 20. března s krupobitím.
Úroda celkem příznivá, zvláště žita hojnost.
V tomto roce ovocné stromy napadeny byly
různými parazity, což mělo neblahý vliv jak
na množství, tak i na jeho jakost.
V letních měsících objevilo se na polích
veliké množství mandelinek, což jest brouček
podobný chroustu, ale mnohem menší.
Škody celkem nezpůsobily.

Foto: dům čp. 3 „Na Obci“ před vyhořením, rodinná hrobka Vojtěcha Linky.
Pokračování příště…
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PRO ZASMÁNÍ
"Podívej se, jak mi ti lidé lezou do cesty!" zlobí se
manželka za volantem. "Tak sjeď, miláčku, z toho
chodníku."
Nejlepší dárek ženě k její čtyřicítce je plynová maska a
to ze tří důvodů:
- Za první není vidět její obličej
- Za druhé, když ráno vstane, tak jí netáhne z úst
- Za třetí, když jí zacpeš dírku u spodu masky, tak
sebou v posteli mrská jako dvacítka.
Přijde paní na pohřební službu a povídá:
"Chtěla bych manželovi předplatit nějaký luxusní
pohřeb, ale diskrétně, je to překvapení k narozeninám."
Novomanžel povídá:
"Drahoušku máme teprve několik týdnů po svatbě a ty
už se chceš hádat?" "No a co, vždyť jsem na to taky tři
roky čekala."
Přijde mladý muž na městský úřad a ptá se:
"Kolik u vás stojí svatba?" "Nic, ale po ní všechno, co
vyděláte."
"Ty nemáš svědomí, právě když mám narozeniny, musíš
jít do hospody a mě tu necháš samotnou?! Celou noc
jsem oka nezamhouřila!" "Snad si nemyslíš, že já jsem
tam spal?"
"Mámo, já jsem tak rád, že máme jen tři děti."
"Proč?" "Tuhle jsem četl, že každé čtvrté dítě, co se na
zemi narodí, je Číňan."
Říká žena svému muži: "Až umřeš, dam tě spálit a tvůj
popel dám do přesýpacích hodin." "Hmm a proč právě
tam?" "Aby jsi alespoň po smrti něco dělal."

MOUDRÁ VĚTA

„Nejsnadnější způsob jak ztratit důvěru a úctu mladých je dávat jim nekonečné rady.“
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http://www.iqvytapeni.cz/
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RESTAURACE OTEVŘENA
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