LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 18.

2012

http://www.nazadusi.webzdarma.cz/
http://www.louznice.com/2012/

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 18. / 2012
pro týden:
23. 5. 2012 – 30. 5. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE
LIBERECKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství,
Okresní myslivecký spolek Liberec a
Okresní agrární komora pro Jablonec
nad Nisou a Liberec pořádají dne 16.
června 2012 Mysliveckou konferenci,
na kterou srdečně zvou myslivecké
hospodáře, myslivce a přátele myslivosti
a ochrany přírody.
Myslivecká konference bude zahájena
dne 16. června 2012 v 9:00 hodin v
multimediálním sále Krajského úřadu
Libereckého kraje v Liberci.
Program:
1. Zahájení - Josef Žďárský, předseda OMS Liberec
2. Úvodní slovo – Ing. Jaroslav Podzimek, radní Libereckého
kraje pro oblast zemědělství a životního prostředí
3. Problematika uzavírání nájemních smluv na honitby – JUDr.
Jiří Kšica, předseda organizačně právní komise ČMMJ
4. Preventivní opatření v chovech volně žijících zvířat a výživa
zvěře – doc. MVDr. Daniela Lukešová, CSc., ČZU v Praze, Ing.
Jolana Kukaňová
5. Laboratorní stanovení a vizuální odhad věku ulovené zvěře
– Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.
6. Závěrečné slovo – Ing. Karel Pop, KÚ LK
--------------------------------------------------------------------------PŘÍJEZDOVÁ CEDULE A SRDÍČKO

Děkujeme neznámému autorovi!

Z DOMOVA
PŘIŠEL MRÁZ
"Když kvetou hlohy, je zima".
Studený máj - v stodole ráj.
Už i ledoví muži oslavili svůj svátek a květen se octl ve
druhé polovině, přesto mrzlo. V noci ze 17. 5. na 18. 5.
byly teploty kolem -3°C. Nad ránem se pohybovaly
hluboko pod bodem mrazu. Například na Luční boudě v
Krkonoších meteorologové naměřili ve dvou metrech
minus 6,2 stupně a těsně nad zemí dokonce minus 10,5
stupně Celsia. Ve čtvrtek v Krkonoších poletoval sníh.
Na Jizerce klesla rtuť teploměru dokonce k - 8 °C.
A tak když jste se v pátek 18. 5. 2012 prošli naší
přírodou, mohli jste si všimnout, že pomrzli, stejně jako
loni, ořechy, kapradiny, jasany, holesky třešní….

(foto: spálené, mrazem, listy Sibiřské kiwi - Actinidia
kolomikta, tato rostlina je odolná vůči mrazu, snáší
teploty až -40°C. Pochází ze Sibiře)

Neoficiální symbol naší
obce, je srdíčko na
příjezdové ceduli do
naší obce. Srdíčko je
zde namalováno několik
let, jen loni na podzim
bylo smazáno, ale
minulý víkend se
objevilo zase.
Autor tohoto nápadu je
neznámý, nápad je to
hezký a žádná jiná obec
jej nemá.
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ZE SVĚTA

JABLONECKO - Posádky, které tvoří žáci pátých tříd
základních škol Libereckého kraje, si prověřili své
zdravotnické dovednosti ve zdravotní soutěži o Helpíkův
pohár. Krajské kolo Helpíkova poháru probíhalo formou
branného závodu. Děti si tento čtvrtek vyzkoušely v okolí
první jablonecké přehrady nejen jak správně určit diagnózu,
ale i jak ošetřit pacienta v bezvědomí, popáleninu, či jak si
počínat při ošetření spadlého člověka třeba ze stromu. K
tomu použily své lékárničky, v kterých musely mít 3 x obvaz
č. 3, 1 x trojcípý šátek, ochranné rukavice, desinfekci,
náplast.
Soutěž na Jablonecku probíhala pod záštitou primátora Petra
Beitla, zúčastnilo se 28 posádek a první posádku odstartoval
náměstek primátora ing. Miloš Vele.
Vítězem se staly a postupuji do celostátního kola v Koutech
nad Desnou tyto základní školy
1.
ZŠ Rýnovická
2.
ZŠ Tanvald - Školní
3.
ZŠ Mozartova
4.
ZŠ Rádlo
5.
ZŠ 5. Května
MÍROVÁ POD
KOZÁKOVEM Ve čtvrtek ráno
vypukl požár v lese
poblíž Mírové pod
Kozákovem. Požár
hrabanky se
rozšířil do plochy
zhruba 30x 50
metrů. Velkým
problémem byl nepřístupný skalnatý terén, hasiči si dokonce
pomocí motorových pil museli proříznout přístupovou cestu.
„Pár minut před devátou hodinou byl hasičům ohlášen na
linku 112 požár lesního porostu v části obce Rohliny na
Semilsku. Na místo se postupně sjelo pět jednotek hasičů s
osmi cisternovými vozy," uvedla tisková mluvčí HZS
Libereckého kraje Zdenka Štrauchová. U požáru zasahovali
profesionální hasiči z Turnova a Semil, pomáhaly dobrovolné
jednotky z Mírové pod Kozákovem, Karlovic a Turnova.
„Zřídili jsme dálkovou dopravu vody pomocí cisteren,
nataženo je zatím 33 hadic dopravního vedení," popisoval po
půl desáté velitel stanice turnovských profesionálních hasičů
Jakub Otmar.

NOVÁ VES nad NISOU - V sobotu 19. května se
uskutečnil již 5. ročník Jarních slavností u rozhledny
Nisanka v Nové Vsi nad Nisou. Pro děti byly
připraveny tvořivé dílničky, sportovní a výtvarné
soutěže. Program zpestřilo mimo jiné také vystoupení
folklórního souboru Nisanka, pěveckého sboru
Novovesánek nebo ukázka břišních tanců skupiny
Wild-fire.

RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Mezinárodní výstava karikaturistů pod názvem
"Závislost", je k vidění ve výstavní síni Městského
úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Výstavy se
účastní dvaadvacet umělců z Čech, šest z Německa a
deset z Polska.
VRCHLABÍ - Všichni ježci, kteří přezimovali v Útulku
pro poraněná a
hendikepovaná
zvířata Správy
Krkonošského
národního parku
ve Vrchlabí, jsou
již opět na
svobodě. Letos
před zimou
přinesli lidé osm
desítek ježků, o nichž si mysleli, že jsou tak malí, že
by zimu nepřežili. Ještě před zimou se dvě desítky z
nich podařilo vykrmit natolik, že je mohli hned vrátit
do volné přírody. Ostatní malí ježci museli přečkat
zimu v útulku nebo se stali součástí projektu Bodlinka
u nás, ve kterém se děti ve školách starají o ježka,
který by za normálních podmínek zimu nepřežil, a
získají tak odpovědný přístup k živému tvoru.
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JABLONEC n.N Jablonecký klub
leteckých
modelářů
uspořádal v
sobotu 19. května
soutěž Jablonecké
hydroplány.
Jablonecký klub
leteckých
modelářů má
dlouholetou
tradici. Po roce 1990 a zrušení SVAZARMU nastala určitá
stagnace a modeláři se věnovali své činnosti každý po svém.
Až do roku 1996, kdy byl klub zaregistrován pod novým
názvem RCMC Jablonec nad Nisou u nově vzniklého Svazu
modelářů ČR. V současné době má klub 20 členů
registrovaných a jednoho čestného člena. Činnost modelářů
se zaměřuje na modely letadel, vrtulníků a jiných létajících
předmětů. Klub využívá ke své činnosti dvě travnaté plochy
určené pro modely letadel a to v obci Milíře a v obci Loučná
u Janova nad Nisou. Obě tyto plochy jsou pravidelně sekány
a udržovány ke spokojenosti modelářů z Jablonce a Janova,
ale i z okolí. Další disciplínou, které se věnují někteří členové
klubu, jsou hydroplány. Každoročně pořádá klub dvě soutěže
Jabloneckých hydroplánů a to ve dvou kategoriích,
polomakety a hydroplány volné. Volné modely - létá se s
jakýmkoli modelem letadla, který splňuje bezpečnostní
pravidla a při soutěži se boduje pouze letový program.
Modely maket - model letadla, který je shodný s předlohou.
Tento model je při soutěži bodován jak v letovém programu,
tak se boduje i shodnost se vzorem. Při létání na jablonecké
přehradě jsou jistá omezení. Létá se zásadně s modely
osazenými pouze elektromotory. Zásady létání s modely
letadel se řídí vydaným doplňkem X předpisu L2 - létání s
bezpilotními prostředky. Modeláři létají v krásném prostředí
jablonecké přehrady, která je v části regionu Mšeno.
Jablonecká přehrada je největší městskou vodní plochou ve
Střední Evropě. Přehrada slouží k rekreaci a tak jí mohou
letečtí modeláři naplno využívat mimo letní sezonu a létat
pouze s elektrohydroplány.

2012

JABLONEC
n/N - Na
netradiční
noční
prohlídku
prostor Muzea
skla a
bižuterie v
Jablonci nad
Nisou pod
názvem
"Muzejní noc s motýlem" mohli přijít všichni zájemci v
pátek 18. května 2012. Návštěvníci, kteří v pátek 18.
května 2012 zavítali na noční prohlídku Muzea skla a
bižuterie v Jablonci nad Nisou se mohli nechat unést
swingem na motýlích křídlech a dopřát si prohlídku
muzea s dětskými průvodci v duchu dvacátých a
třicátých let 20. století. Letošní Muzejní noc se konala
již posedmé a byla inspirována právě probíhající
výstavou INGRID - víc než jen značka. Slavná kolekce
skleněných výrobků značky Ingrid se těšila své
největší slávě ve 30. letech minulého století a jedním
z jejích symbolů je právě motýl. Proto se aranžmá
muzejní noci neslo v duchu tohoto období a značky.
Atmosféru navodily kostýmy dětských průvodců i
swingové melodie v podání hudební skupiny Aurora
JaSBand. Nočním muzeem návštěvníky ve třech po
sobě jdoucích komentovaných prohlídkách tentokrát
provedli žáci Základní školy Liberecká z Jablonce nad
Nisou. Po celou muzejní noc pokračovalo ve vestibulu
muzea za podpory a pomoci pracovnic muzea pod
vedením své ředitelky Milady Valečkové navlékání
korálků v rámci akce KORÁLKIÁDA, kterou pořádá
internetový portál www.potvor.cz. Návštěvníci se také
mohli díky spolupráci muzea a opavského sdružení
Kafira na chvíli vžít do role zrakově postižených a
navlékat korálky s neprůhlednými brýlemi za pomoci
asistenta, vyzkoušet si brýle simulující různé vady
zraku, kompenzační pomůcky pro slabozraké anebo si
zkusit napsat vzkaz v Braillově písmu. Vydařená akce
probíhala za finanční podpory magistrátu města v
rámci projektu Jablonec nad Nisou.

www.nasejablonecko.cz
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KULTURA a POZVÁNKY
Železný Brod a jeho okolí

http://www.zeleznybrod.cz/aktualne/kultura/

http://www.bzos.cz/
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ČERNÁ KRONIKA

JABLONEC NAD NISOU - V úterý 15. května
policisté z Obvodního oddělení ve Mšeně
sdělili 21letému muži ve zkráceném
přípravném řízení podezření ze spáchání
trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky, kterého se dopustil v
pondělí 14. května. V tento den kolem 22.40 hodiny
jel s vozidlem zn. Peugeot Partner v ulici Palackého
v Jablonci nad Nisou – Mšeně ve směru od Rýnovic
na centrum města. Provedenou kontrolou policisté
zjistili, že mladý muž nevlastní řidičské oprávnění a
navíc v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 1,48
promile. Podezřelému nyní za spáchání uvedeného
trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok.
ALBRECHTICE – 18.5.2012 v noci pět minut po
druhé hodině se v obci Josefův Důl stala dopravní
nehoda. 21letý řidič jel s vozidlem zn. Opel Vectra
po silnici třetí třídy ve směru od Hrabětic na
Albrechtice v Jizerských horách. Při průjezdu
pravotočivé zatáčky vlivem nepřiměřené rychlosti
nezvládl řízení vozidla, vyjel vlevo na vyvýšený
chodník, kde narazil do vzrostlého stromu. Při této
dopravní nehodě utrpěl řidič, který jel ve vozidle
sám, zranění, jehož délka léčení nebyla dosud
stanovena. Vzhledem ke způsobenému zranění
nebyl řidič schopen podrobit se na místě nehody
dechové zkoušce. To, zda řídil vozidlo pod vlivem
alkoholu, potvrdí či vyvrátí rozbor jeho krve
odebrané v nemocnici. Způsobená škoda činí
předběžně částku 50.000,- Kč. Věc nadále šetří
policisté ze Skupiny dopravních nehod v Jablonci
nad Nisou.

JOSEFŮV DŮL - K vážné dopravní nehodě došlo v
pátek kolem druhé hodiny ranní v Josefově Dole.
Osobní automobil značky Opel Vectra narazil do
stromu. Zaklíněného řidiče museli vyprošťovat
hasiči, zraněný spolujezdec zřejmě utekl. Případ
vyšetřuje policie. Řidič automobilu zůstal uvězněný v
hromadě šrotu, v níž se po havárii změnil jeho vůz.
„Vyproštění probíhalo pomocí hydraulických
nástrojů, kdy došlo k odstranění levého sloupku,"
popsal zásah velitel stanice tanvaldských hasičů
Ladislav Žák. Řidič utrpěl těžká zranění a byl
odvezen do nemocnice. Při nehodě se s největší
pravděpodobností zranil i řidičův spolujezdec. Toho
ale hasiči na místě nenašli. „Krvavé stopy na
aktivovaném airbagu ale svědčily o jeho přítomnosti.
Pro případ, že by se spolujezdec nacházel někde v
blízkosti, byl povolán policejní psovod a proběhlo
pátrání," uvedla tisková mluvčí krajských hasičů
Zdenka Štrauchová. Hasiči na místě provedli také
protipožární opatření a osvětlili místo nehody.
Tanvaldští hasiči zde zasahovali s kolegy z
profesionální stanice Jablonec nad Nisou. V půl
čtvrté se jednotky vrátily na základny.

TANVALD - K tragické události došlo v pátek brzy
ráno na železniční trati mezi Tanvaldem a
Smržovkou. Kolem půl sedmé v Tanvaldu srazil vlak
muže, který střet nepřežil. Podle zatím
nepotvrzených informací muž seděl na kolejích. Po
nárazu zůstal zaklíněn pod podvozkem a záchranáři
měli problém se k němu dostat. Muž zemřel ihned
po nárazu, jeho zranění nebyla slučitelná se
životem. Incident zastavil provoz na trati. V době
výluky nahradily železniční dopravu náhradní
autobusy. Ke smrtelné nehodě došlo za Tanvaldem
v druhém tunelu. Zasahovat museli také
profesionální hasiči z Tanvaldu, kteří vyprošťovali
tělo muže z pod vlakové soupravy Stadler. „Hasiči
museli nejprve jít zhruba jeden kilometr po kolejišti,
aby se k místu dostali. Vlak zůstal stát v tunelu a
hasiči tělo mrtvého muže, nacházející se zhruba
uprostřed soupravy, ručně vyprostili a vynesli ven. V
prvotních chvílích jim pomáhala také lékařka, která
vlakem cestovala," uvedla k případu mluvčí
krajských hasičů Zdenka Štrauchová. Další okolnosti
případu jsou předmětem šetření.
TANVALD - V době od 17 hodin dne 17. května do
20 hodin 18. května neznámý pachatel vnikl do
rekreační chaty v ulici Údolí Kamenice v Tanvaldě,
ze které následně odcizil masážní sprchový kout v
hodnotě 10.000,- Kč a nářadí také v hodnotě
10.000,- Kč – vrtací a bourací kladivo, obloukovou
svářečku, kotoučovou vibrační brusku, stolní
kotoučovou pilu a různé ruční nářadí. Pachatel se
tímto jednáním dopustil trestných činů krádeže a
porušování domovní svobody.
PĚNČÍN – KRÁSNÁ - V době od 12. do 19. května
neznámý pachatel po rozbití okna vnikl do rekreační
chaty v obci Pěnčín – Krásná. Z této chaty, která je
v současné době v rekonstrukci a neobyvatelná,
odcizil nářadí, porcelánovou mísu, dvě petrolejové
lampy a osm lahví archivního vína – vše v celkové
hodnotě 6.000,- Kč. Pachatel se tak dopustil
trestného činu krádeže, za který mu hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.
HAMRSKA - 18.5.2012 15:15 na silnici 28744 v obci
Velké Hamry okres Jablonec nad Nisou; u
restaurace " Kašparů" dopravní nehoda, - pád z
kola se zraněním, na místě ZZS, PČR,
NAVAROV - 21.5.2012 22:30 na silnici 29055 v obci
Zlatá Olešnice okres Jablonec nad Nisou; Navarov
15 - nehoda; 2 havarovaná vozidla; - 2 x OA bez
zranění
KOBEROVY - 22.5.2012 05:20 do 07:25 na silnici
282 v obci Koberovy okres Jablonec nad Nisou;
začátek obce od Železného Brodu - nehoda; zvěř na
vozovce; - srážka OA se srnou, bez zranění osob.
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POČASÍ

Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://mapy.in-pocasi.cz/ , http://radar.bourky.cz/
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,
http://yowindow.com/weatherwidget.php

STŘEDA
23.5.

Den: 21/25°
Noc: 14/10°

NEDĚLE
27.5.

Den: 17/21°
Noc: 10/6°

ČTVRTEK
24.5.

Den: 21/25°
Noc: 14/10°

PONDĚLÍ
28.5.

Den: 18/22°
Noc: 10/6°

PÁTEK
25.5.

Den: 21/25°
Noc: 14/10°

ÚTERÝ
29.5.

Den: 18/22°
Noc: 11/7°

SOBOTA
26.5.

Den: 16/20°
Noc: 12/8°

STŘEDA
30.5.

Den: 19/23°
Noc: 11/7°

PRANOSTIKY

25.5.
Po svatém Urbanu mráz neškodí džbánu.
Jak na Urbana bývá, takové pak setí rolník mívá.
Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
Na Urbana den pospěš síti len.
Urbanův oves, Havlovo (16. 10.) žito – nechystej,
sedláče, stodolu na to!
Havlovo žito, Urbanův oves, co z toho bude, potom mi
pověz!
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Bujný květ - plný úl.

27.5.
O svatém Duše choď ještě v kožiše.
Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu
nezbavuj se kožichu.
Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.
28.5.
Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena

STAROČESKÝ HOROSKOP

Podle Keltů je období od 21.5. - 30. 5. určeno stromu JASANU - Štěstí přeje připraveným a na
člověka narozeného ve znamení Jasanu toto pořekadlo platí dvojnásob. Mají dar předvídat
události, které nastanou na základě jejich rozhodnutí, což z nich dělá neuvěřitelně schopné
stratégy, hlavně ve spojení s jejich dobrými organizačními schopnostmi. Obvykle bývají tito
lidé ambiciózní, rádi a rychle se učí novým věcem a nejlépe se jim daří plnit úkoly na poslední
chvíli. Na vedoucí pozici jsou přímo ideální, ale potřebují kolem sebe lidi, kteří za ně dokončí
to, čemu oni dali jméno a formu, neboť běh na dlouhou trať není jejich nejsilnější stránka. V
osobním životě jsou nároční na pozornost protějšku, po kterém vyžadují inteligenci a rovnocennost,
jinak se nudí a propadají pesimismu. Ve vztazích bývají často sobečtí. I když dovedou naslouchat
potřebám svého protějšku, je pro ně samozřejmostí, že se jim vše mnohonásobně vrátí. Pokud se
tak ovšem nestane, dokážou být velice nepříjemnými společníky. Jsou přesvědčeni o svém postavení „hlavy
rodiny“ a nesnesou na tomto místě konkurenci. Fyzicky jsou na tom tito lidé dobře, poznáte je i podle
mladistvého vzhledu a vyzařující energie, která z nich srší.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 4:08
Zapadá: 19:51

Ve středu 6. června 2012 ve 2 hodiny ráno se bude nacházet planeta
Venuše v dolní konjunkci a dojde k výjimečnému úkazu, jehož pozorování si
nebudeme následujících 105 let moci dopřát, a to k přechodu (tranzitu )
Venuše přes sluneční kotouč. Jedná se v podstatě o zákryt jednoho tělesa
sluneční soustavy jiným, o jakési „zatmění Slunce“ Venuší. Ovšem vzhledem
ke vzdálenosti Země a Venuše budeme na slunečním disku pozorovat pouze
pomalu se pohybující černý kotouček. Za pomoci vhodného filtru (nejlépe
svářečský filtr č. 13) tento úkaz uvidíme i pouhým okem.

Měsíc

Vychází: 4:18
Zapadá: 20:28
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

24. 5.
25. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.
27. 5.
29. 5.
30. 5.

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Iveta Blažková
Vojta Němeček
Lenka Krupková
Klára Marková
Jana Matěásková
Vladimír Matěásko
Ondra Živný
Šárka Dudychová

Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak má naši obec rád a chce zde být uveden, stačí zavolat.
Jana

VÝROČÍ
23.5. 1925 – Jan
Grossman, divadelní
režisér
24.5. 1391 – Založení
Betlémské kaple.
25.5. 1949 – Eliška
Balzerová, herečka
27.5. 1942 – Jozef
Gabčík a Jan Kubiš
provedli atentát na
Reinharda Heydricha
28.5. 1884 – Edvard
Beneš, druhý
československý
prezident
30.5. 1434 – Došlo k
bitvě u Lipan
VÝZNAMNÉ DNY
24.5. - Evropský den
národních parků
25.5. - Mezinárodní
den pohřešovaných
dětí
Den Afriky (Den africké
svobody)
Ručníkový den
Den ankh-morporské
revoluce (Šeříkový
den)
29.5. - Mezinárodní
den mírových jednotek
OSN
31.5. - Světový den
bez tabáku

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:

1957
Značná péče je věnována
zdraví žáků. Na počátku
každého školního roku školní
lékař důkladně prohlédne
všechny žáky. Případné
nálezy jsou ihned sděleny
rodičům žáků a léčeny ve
zdravotních střediscích.
Dvakrát do roka jdou všichni
žáci na prohlídku a opravu
chrupu do ambulatoria
v Držkově. Jednou za rok
jsou podrobeni RTG
vyšetření na středisku
v Železném Brodě. Očkování proti neštovicím, TBC, záškrtu, obrně jsou prováděny přímo ve
škole.
Žáci plní svým své školní, ale také budovatelské úkoly. Každý rok sesbírají značné množství
odpadových surovin. Také ve sběru léčivých bylin pro náš farmaceutický průmysl dosahují
pěkných výsledků. Pomáhali podle svých možností a místnímu JZD: sbírali kamení po polích,
vytrhávali ornici, sklízeli mák.
Značný podíl má škola na kulturním životě obce. Obec zatím nemá žádnou vhodnou místnost
a vyklizená 3. třída je jedinou místností, kde je možno, byť i s obtížemi, pořádat kulturní
podniky. Žáci zdejší školy pořádají pravidelně každý rok oslavu VŘSR, besídku dědy Mráze,
besídku k MDŽ, oslavu Dne vítězství a kromě toho obstarávají i kulturní náplň i k jiným
oslavám.
SŇ ATKY V LETECH 1949 - 1957
1949 – Sňatků bylo v tomto roce celkem 6 a sice: Karas Vasil a Miloslava Kavalírová, Číla
Břetislav a Daníčková Anna, Šourek Miloslav a Laurinová Věra, Babín Jan a Koňáková Vlasta,
Šourek Jiří a Kodejšová Božena, Daníčková Marie a J. Pešata.
1950 – Václav Wurm a Hana Kurfiřtová, František Zasche a Hana Šourková.
1951 – František Pavlata a Hana Kodejšová
1952 – Miloslav Lubas a Hedvika Pavlatová
1953 – František Záveský a Libuše Šilhánová, Jaromír Kurfiřt a Eva Linková, Jaromír Novotný
a Jarmila Rezlerová
1954 – Josef Matura a Jarmila Nosková, Zdeněk Malý a Zdeňka Patřičná
1955 – Tomíček Jan a Olga Havlová, Karel Zasche a Olga Blažková, Zdeněk Hofman a
Drahomíra Adamičková, Josef Blažek a Míla Brusáková, Havel Jiří a Olga Lejsková.
1956 – Lufinka Václav a Marie Kučerová, Bedřich Matoušek a Ludmila Kramářová, Stanislav
Hlůže a Marie Hůtová
1957 – Jaromír Šikola a Marie Hnídková, Vladislav Pavlata a Květa Havlová.
V těchto 10 letech bylo zaznamenáno u nás v Loužnici celkem 23 sňatků.
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
Fazole oplodí (Fructus phaseoli)
Tato prastará kulturní rostlina jihoamerických
indiánů má kromě výživné hodnoty i velmi dobré
léčivé vlastnosti. Jeho semena byla nalezena již ve
starých peruánských hrobech. Do Evropy byl
přivezen v 16. století. Odvar z lusků sloužil jako
nápoj proti melancholii, jako prostředek
zvyšující vylučování moči a uklidňující trávicí
trubici. Pozadu nezůstávala ani léčba onemocnění srdce. Dnes
se léčebně používá jako diuretikum, dále snižuje hladinu
krevního cukru a působí mírně hypotonicky.
Použití: Fazole se osvědčují jako pomocný lék při cukrovce, dále jako
prostředek močopudný a metabolický, zejména při léčbě revmatických
onemocnění. K tomuto použití slouží suché chlopně fazolových lusků neboli oplodí. Největší hodnotou fazolového
oplodí je velký obsah „rostlinného inzulinu“, pro který je fazol spolu s borůvkou základní složkou čajů proti
cukrovce. Ke snížení hladiny cukru v krvi poslouží fazolové lusky i samostatně, ale ve směsi s jinými bylinami se
jejich účinek znásobí. Rostlina je značně močopudná. Fazol se přidává do mnohých čajových směsí při různých
močových i ledvinových potížích, zvláště při tvorbě písku ve vylučovacím ústrojím. Svou močopudností
pomáhá fazol i při revmatických bolestech, při dně a vodnatelnosti, prospívá také při poruchách
látkové přeměny, při vysokém krevním tlaku a při poruchách srdeční činnosti. Bylina nemá žádné
nepříznivé účinky a v obvyklém dávkování ji lze užívat i dlouhodobě.
Lusky fazole se užívají vnitřně ve formě zahuštěného
odvaru. Pije se před jídlem při retenci vody v těle a při
nemocech ledvin a močových cest. Působí diureticky a
jen velmi mírně snižuje krevní tlak. Má význam při
cukrovce – slouží pouze jako podpůrný prostředek.
Jako močopudný prostředek a doplněk stravy při
lehčích formách cukrovky dávkujeme 1-2 kávové lžičky
na šálek odvaru. Pijeme jej 3-5x denně.
Vnitřní použití:
Používá se ve formě odvaru vnitřně. V lidovém
léčitelství byl vnitřně užíván ve formě nálevu jako
diuretikum (zde hraje roli kyselina křemičitá a
flavonoidy) a jako doplněk léčby u diabetu. Je
prokázáno, že droga vyvolává snížení hladiny cukru.
Předpokládá se, že zde hraje roli jako některá z látek
ze skupiny glukokininů. Diuretické účinky jsou
ovlivněny obsahem kyseliny křemičité a flavonoidů.
Dále působí mírně hypotonicky. Někdy je doporučován
jako detoxikační prostředek při revmatických a dlouho
trvajících kožních onemocněních. Díky tomu, že dokáže
zpomalit trávení a vstřebávání sacharidů obsažených v
bramborách, pečivu, těstovinách, rýži, kukuřici a
sušenkách fazol také příznivě ovlivňuje hmotnost.
Další použití:
Fazol se pěstuje především jako zelenina. Semena jsou
nutričně velmi hodnotné luštěniny. Ze zeleninových
odrůd se připravují mladé lusky jako pokrmy a zpracovávají se u v potravinářském a mrazírenském průmyslu. Z
ostatních odrůd se zralá semena spotřebovávají v domácnosti, konzervárenském průmyslu, mele se z nich mouka,
která se někde přidává do chleba. Lusky jsou součástí čajových směsí, a připravují se z nich léčiva. Nať může být
zkrmována.

Stránka 8 z 15

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 18.

2012

ZAHRADA
PĚSTOVÁNÍ FAZOLÍ

Fazole jsou pěkné na pohled, nenáročné a užitečné. Můžete pěstovat odrůdy tyčkové, popínavé, i keříčkové,
sklízet různobarevná zrna, nebo oblíbené nezralé lusky, zelené či fialové... Zrna i lusky jsou zdravé a v kuchyni je
lze využít na mnoho způsobů.
Je jen málo plodin, které mají tolik podob jako fazole. Najdeme mezi
nimi typy keříčkové i pnoucí, fazole na suchá zrna i na zelené lusky.
Lusk může být kulatý i plochý, zelený, žlutý i fialový, zrna pak
červená, černá, fialová, bílá, ale i strakatá.
Rostliny jsou původem z Nového světa, a tudíž by měly být v našich
končinách exotickou plodinou. Za pár století ale v Evropě
zdomácněly natolik, že jejich cizokrajný původ při pěstování ani při
konzumaci nevnímáme. Fazole jsou prostě naše. Fazol zahradní byl
vyšlechtěn a je pěstován se záměrem sklízet a konzumovat zelené (nebi i fialové či žluté) lusky. Tyto lusky jsou
bez pergamenové vrstvy a tzv. struny ve hřbetu lusku. Lusky zahradního fazolu jsou lehce stravitelné a chuťově
jemné. Proto se stávají stále oblíbenější přílohou i samostatným jídlem.
Fazol na suchá zrna, fazol polní, je typickou luštěninou – má pergamenovou vrstvu v lusku, což umožňuje lehčí
vylušťování semen při sklizni.
Fazole vynikají obrovskou variabilitou ve velikosti, tvaru i barvě zrn. Místní krajové odrůdy se přesévaly v našich
vesnicích z generace na generaci. Jestli je ještě máte někde schované po babičce, nezbavujte se jich. Mohou být
unikátní z genetického hlediska a jsou součástí kontinuity naší kultury. Kontinuity, kterou bohužel v posledních
letech hodně ztrácíme. A můžete také samozřejmě vyzkoušet i novinky, třeba keříčkovou odrůdu Petra
(bělosemenná) nebo Carmen se semeny červenými.
Flageolette, francouzská specialitka
Fazole pro sklizeň ve voskové, mléčné zralosti a hlavně způsob jejich sklizně i konzumace nejsou u nás obvyklé.
Francouzi, milovníci této zeleniny, jim říkají flageolette.
Jejich velká semena sklízejí tehdy, když jsou ještě měkká, nezatvrdlá, ale již plně vyvinutá.
Vylupují je z lusků, krátce povaří a používají do
zeleninových salátů.
Do této skupiny patří třeba keříčková odrůda
Rocco, která je krásná i na pohled. Má zelené,
červeně žíhané, 15 cm dlouhé lusky, ve kterých
dozrávají podlouhlá oválná semena bílé barvy s
fialovým žíháním. Salát, který si připravíte, tedy
bude nejen chutný, ale i krásný.
Keříčkové fazole mají rychlejší nástup do plodnosti
a poskytnou vyšší koncentrovanou úrodu v kratším
časovém období. Vzhledem ke kratší vegetační
době netrpí tak výrazně chorobami a škůdci.
Zaberou ale na zahradě více místa, a pokud chcete
mít čerstvé fazolky po celé léto, musíte fazolky
vysévat opakovaně asi ve třítýdenních intervalech.
Tyčkové fazole umožňují na malých zahrádkách
využít „třetí rozměr“ – výšku, protože se pnou po
opoře vzhůru. Do plodnosti vstupují později, ale mladé lusky můžete pravidelně sklízet až do podzimu. Navíc tyhle
fazole přispějí k letní pohodě stínem a plní i dekorativní funkci.
Pěstování
Fazole podobně jako hrách mají na kořenech nitrofilní bakterie, které jsou schopné vázat vzdušný dusík a obohatit
jím půdu. I přesto fazole vyžadují do počátku růstu základní zásobu dusíku. Po skončení vegetace však zanechají
půdu s vyšším obsahem této živiny, než jaký měla před výsevem!
Fazole jsou teplomilnou zeleninou. Na jaře je nevyséváme dřív, než se půda dostatečně prohřeje (alespoň na
12°C v chladné půdě mohou semena v průběhu klíčení zahnívat.
Vyhovuje jim lehčí, propustná půda s pH 6,0–6,8.
Půdu kolem rostlin kultivujeme jenom do počátku kvetení, pozdější zásah do porostu zapříčiňuje sprchávání květů
a negativně působí na zdravotní stav fazolí.
Přezrálé lusky zahradních fazolí můžeme nechat na rostlině a po úplném dozrání sklidit semena. Ta lze namočit,
uvařit a konzumovat stejně jako polní fazole určené pro sklizeň zrna.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
„TRAKTŮRKY“ – „závody trojkolek“
Již několik desítek let, je traktůrek nepostradatelným pomocníkem při práci kolem
domu, na zahradě či na poli v Loužnici. A jak to všechno začalo? To jednou Emil
Halama „při nedělní procházce“ uviděl pana Pavlatu, jak na
motorové trojkolce obhospodařuje svoje políčko, nápad se mu
zalíbil, zavřel se do dílny a po čase spatřil světlo světa klasický
Loužnický traktůrek. Ten měl takový zvuk, že nebylo domu ve
vesnici, kde by nebyl traktůrek a rozšířil se i do okolních vesnic.
Před lety pak partu kluků hasičů z Loužnice a majitelů traktůrků
napadlo, uspořádat závody…. A tak v květnu, roku 2000 se
uskutečnil „0“ ročník závodů. Fotky ze závodů 2000 – 2009:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_TRAKTURKY/
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
HAMBURGER DOMÁCÍ
Potřebujeme: 1/2 kg jemně
nasekaného hovězího masa,
sůl, pepř, worcester a 2
jemně nasekané cibule, 1
vejce a trochu strouhanky, 5
stroužků utřeného česneku,
100 g nastrouhaného tvrdého sýra, drcené oregano a
trošku majoránky.
Všechno pořádně smícháme a řádně prohněteme.
Vypracujeme placičky silné dva až tři centimetry a na
grilovacím roštu propečeme z obou stran dozlatova.
Přílohy: Čerstvá žemle a zeleninová obloha, tatarka,
kečup, hořčice.
VEPŘOVÁ LAHODNÁ
ŽEBÍRKA
Suroviny: na dvě porce
potřebujete: 800 g
vepřových žeber (po
uvaření zůstane asi
500–600 g), 2 bobkové
listy, 5 kuliček nového
koření, 5 celých černých pepřů, 0,5 dl černého piva, 0,25
dl stolního oleje, 2 stroužky česneku, 1 čajovou lžičku
koření country mix, půl čajové lžičky mletého chilli, 2
polévkové lžíce (50 g) medu a sůl.
Postup: opláchnutá žebra vložte do hrnce, přidejte
bobkový list, nové koření a černý pepř a v mírně osolené
vodě vařte asi hodinu a půl. Když je maso měkké, tak ho
vyndejte, z vývaru můžete případně připravit polévku.
Marinádu připravíte smícháním všech zbývajících surovin,
tedy piva, oleje, prolisovaného česneku, koření, medu a
špetky soli. Při tomto množství chilli žebra nebudou ani
ostrá, takže se nemusíte bát je dát pak dětem. Jednotlivé
uvařené kousky masa ze všech stran pomažte marinádou
a naskládejte do pekáčku. Ten pak vložte do trouby a při
teplotě 180 stupňů pečte ještě asi 10–12 minut. Hotová
žebra podávejte s křenem a hořčicí, případně jinou
omáčkou vhodnou ke grilovanému masu. Jako příloha se
nejlépe hodí česneková bageta nebo chléb. A při
servírování určitě nezapomeňte na ubrousky – bude jich
potřeba na ruce i na pusu!
LETNÍ SALÁT S ANANASEM
1/2 pekingské zelí, 1 okurka, 10
cherry rajčat, 4 vejce, eidam,
šunkový salám, malý ananasový
kompot, majolka (cca polovina
sklenky ne víc), sůl, pepř.
Nakrájíme pekingské zelí do
misky, přidáme kousky rajčat,
vajec natvrdo, okurku, kostičky
eidamu a salámu. Přidáme okapaný na kousky pokrájený
ananasový kompot. Osolíme, opepříme, nakonec
vmícháme majolku a je to hotové.

JAHODOVO JOGURTOVÝ DORT
1 balíček dětských piškotů, ovocná šťáva nebo likér
Krém: 2 lžíce želatiny, 1 dl mléka, 3 kelímky bílého
jogurtu (450 g), 3-4 lžíce pískového cukru, 1 balíček
vanilinového cukru, 250 g
jahod, Rosol: 1 l ovocné
šťávy, 1 l vody, 1 balíček
pudinkového prášku s
jahodovou příchutí, Na
ozdobení: ušlehaná smetana,
jahody
Dno i stěny dortové formy
vyložíme piškoty, které jsme pokapali ovocnou šťávou
nebo likérem. Želatinu namočíme do vlažného mléka a
necháme nabobtnat. Bílý jogurt, cukr, rozpuštěnou
želatinu a jahody našleháme do hladkého krému. Na
piškoty rozetřeme polovinu krému, pokryjeme piškoty a
zakryjeme zbývajícím krémem. Z ovocné šťávy, vody a
pudinkového prášku uvaříme rosol. Jahody ozdobně
rozložíme na povrch krému a zalijeme je rosolem. Dort
necháme v chladničce ztuhnout a rozležet. Před
podáváním jej ozdobíme pevně ušlehanou smetanou a
jahodami.
JAHODY A PAŘÍŽSKÁ ŠLEHAČKA
Z BÍLÉ ČOKOLÁDY
1/2 kg jahod, 500 ml smetany ke
šlehání, 150 g bílé čokolády
nalámané na kousky, snítky máty
nebo meduňky na dozdobení.
Do hrnce nalámejte tabulku
čokolády, přilijte smetanu na šlehání
a za stálého míchání přivedte k varu. Odstavte z plotny
a ještě chvíli míchejte, přelijte do šlehací misky, nechte
vychladnout a poté přikryjte stretch folií a vložte do
lednice. Druhý den uprostřed folie udělejte díru, vložte
do misky šlehač – metly a ušlehejte do tuha. Nandejte
šlehačku do misek, poklaďte jahodami, dospělým
přilijte trošku vaječného likéru případně dozdobte
bylinkami.
JAHODOVÁ ZMRZLINA
500 g jahod, 120 g cukru, 1
vanilinový cukr, 250 ml
smetany
V mixéru smícháme cukry s
jahodami a zalijeme
smetanou. Mixujeme, dokud
nebudou jahody rozmixovány
a smetana nevytvoří krém.
Jahodovou zmrzlinu nalijeme nádob na zmrzlinu nebo
do misky. Dáme zmrazit.
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Z HISTORIE

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

Žďár - Malorolnická osada vznikala postupně v 17. století severně od Tanvaldu na úpatí Špičáku. K Tanvaldu

byla přičleněna v roce 1848. Později se i v
této zemědělské osadě začal rozvíjet
průmysl, byla tu postavena strojová přádelna
bavlny a čtyři brusírny skla. Začátkem 19.
století měl Žďár i svou školu, nádraží a jatka.
V hustě zalesněné krajině získávali osadníci
prostor pro svá políčka a místa svých
domovů, vypalováním porostů takzvaným
žďářením. V druhé polovině 17. století
postupně vznikala osada Žďár s chalupami
malorolníků postavenými roztroušeně
uprostřed pozemků patřící k hospodářství.
V liberecké matrice je zachycena v roce 1626
připomínka o Tanvaldu.
Z roku 1647 je uvedeno i jméno
tanvaldského rychtáře Adama Fischera jako
dochovaná zmínka o nejstarším osídlení ve Žďáře čp. 1. Okolo roku 1700 se osada osamostatnila a roku 1772
bylo dáno Žďáru svolení k vlastnímu očíslování domů.
Osada náležela ke smržovskému panství, faře a hřbitovu v Albrechticích.
Děti z osady chodily do školy v Albrechticích a v zimním období učení probíhalo v pronajaté místnosti v osadě.
Po revoluci roku 1848 a zrušení vrchnostenského úřadu ve Smržovce se stal Žďár součásti obce Tanvaldu.
Výlučně zemědělská osada se začala podílet na průmyslové výrobě obce.
Firma I. Rieger roku 1857 postavila strojní přádelnu bavlny čp. 44, která později byla firmou J. Hofmanna
přeměněna na brusírnu šatonů.
V osadě byly v provozu podle odbytu až čtyři brusírny skla a sirkárna. Když se psal rok 1891 byla postavena
jednotřídní škola čp. 90 a roku 1907 vícetřídní škola čp. 105.
Roku 1903 byl zahájen provoz v jatkách čp. 100. Roku 1921 firma Johann Umann zřídila brusírnu optického skla
čp. 118. Roku 1936 byl v osadě Žďár založen vlastně již podruhé sbor dobrovolných hasičů.
Začátky prvního hasičského spolku jsou ve Ždáře mapovány v roce 1883.
Místo 1. zkušebního TV vysílání
Jen málokdo si umí představit svůj život
bez televizního vysílání. Historické začátky
naší televize a zkušební provoz se vážou k
tomuto místu, kde se televizní programy
vysílaly z jednoho konce továrny na druhý.
Dne 1. května 1953 bylo zahájeno první
vysílání Československé televize. U bývalé
firmy Palme - Stumpfe v průběhu II. sv.
války pracovníci německých výzkumných
ústavů prováděly pokusy. Hned po
skončení začaly české kolektivy techniků
vyvíjet vlastní koncepci televizní techniky. V
tehdejších Riedlových sklárnách (v národní
správě) byly vyráběny i první skleněné
baňky pro televizní obrazovky. Začátkem
roku 1948 byli Čs. rozhlasem a Vojenským
technickým ústavem do Tanvaldu pozváni
novináři, kteří se mohli dívat na malou obrazovku, na níž bylo skutečně vidět řečníka a taktéž první estrádní pořad
v Československu. Někdy přenesli výzkumníci televizor do protějšího hostince U Müllerů ke zhlédnutí mrkavých
obrázků. První signál byl zachycen až na rozhledně Štěpánka v roce 1948 z posledního Všesokolského sletu z
Prahy. Vývoj našeho televizního vysílání časem převzala Tesla a další odborné ústavy. Tolik k historii našeho
prvního zkušebního místa, odkud se vysílaly první mihotavé obrázky. Jen pamětníci vzpomenou, jak se scházeli
sousedé před jednou obrazovkou v kuchyni, aby spatřili ten zázrak domácího biografu. Televize začátkem
padesátých let opěvovaná, dnes už mnohdy zatracovaná. Přesto tento vynález, díky kterému navštívíme
podmořskou hladinu, vzdálené kouty Země, vesmíru i fantazijní světy, zřejmě už navždy zůstane svázán s našimi
životy.
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PRO ZASMÁNÍ

Chlap v zakrvácených montérkách vrazí do chirurgické
ambulance a řve: „Rychle, urvalo mi to obě ruce!“
Sestra vstane a zabručí si pod nos:
„To sem musíte tak vlítnout a ještě bez zaklepání?!“
Dežo, řekni větu na ananas! – „Tata odjel do Doveru
a na nas se vysral!“
„A to si představte, že já teďka taky nemám žádný
peníze. Já jsem například minulej tejden musel prodat
kamna, abych moh' zaplatit uhlí!“
„Pane, jakpak se jmenujete?“ „Až se vdáte, tak mě
budete mít každý den v ruce.“ „Vy se opravdu
jmenujete Ptáček?“ „Ne, Vařečka.“
Paní Nelibová budí v noci zoufale svého manžela:
„Proboha, Jarouši, vstávej! Zapomněl sis večer vzít
prášky na spaní!“
V jednom městě vznikl obchod, ve kterém si může
každá žena koupit svého muže. Má šest pater a
kvalita mužů roste s každým patrem. Je v tom ale
jeden háček: jakmile již žena vejde na vyšší patro,
nemůže už sejít níž, pouze odejít východem bez
možnosti návratu. A tak vchází první žena s vážným
zájmem o koupi muže. V prvním patře vidí ceduli:
„Tito muži mají práci“. No, to už je něco, můj bývalý
ani práci neměl – pomyslela si žena, ale podívám se,
co je víš. Ve druhém patře byl nápis: „Muži zde mají
práci a mají rádi děti“
Pěkné, ale podíváme se, co je výš. Ve třetím patře
byla tabulka: „Muži zde mají práci, mají rádi děti a
jsou neskutečně pěkní.“ No čím dál tím lépe –
pomyslela si – ale výš to už musí být… Ve čtvrtém
patře si mohla přečíst: „Muži zde mají práci, mají rádi
děti, jsou neskutečně pěkní a pomáhají při domácích
pracích.“ Sladké, jak sladké… Ale zkusím ještě o patro
výš. V pátém patře stálo: „Muži zde mají práci, mají
rádi děti, jsou neskutečně pěkní, pomáhají při
domácích pracích a jsou ďábelsky dobří v posteli“. No
to je neuvěřitelné, přímo zázrak – pomyslela si žena –
ale když to je tak skvělé tady, co musí být o patro
výš!?! A v šestém patře si velice překvapená žena
přečetla: „Na tomto patře již nejsou žádní muži. Patro
bylo postaveno jako důkaz toho, že vám ženským
prostě nejde vyhovět.“

MOUDRÁ VĚTA

Tou hlavní zásadou politika je - být zvolen.
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
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
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REKLAMA

KARTONÁŽKA LOUŽNICE
Navštivte naší kamennou prodejnu v Loužnici
nebo objednávejte na www.obaly-sobe.cz

Nové zboží zařazené do sortimentu za
květnové ceny!!!
Papírová
Papírová
Papírová
Papírová

taška
taška
taška
taška

modrá 230x100x320 mm ………..7,80 Kč
Bordeaux 230x100x320 mm ……7,80 Kč
hnědá 230x100x320 mm …………5,80 Kč
hnědá 320x130x425 mm …………8,00 Kč

Bublinková obálka 100x165 mm …………………….1,20 Kč
Papírový tubus 500mm, průměr 80 mm…………..26,00 Kč
Krabička ze strojní lepenky340x130x80 mm…... 8,20 Kč
Klop. Krabice z 3VVL 600x400x200 mm………….17,00 Kč
Zipový sáček 6x8 cm 100 ks …………………………7,30 Kč

……... 89,- Kč
Bublinková folie šíře 1m návin 100 m…….…..323,- Kč
Lepící páska Havana šíře 48 mm návin 66m…...11,- Kč
Flopak green pytel 0,5m3…………………….482,- Kč

Stretchová folie 23My, šíře role 50 cm

Další rozměry obálek , krabic a zipových sáčků skladem
Nově možnost potisku tašek a krabic.
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, 468 22,
WWW.OBALY-SOBE.CZ
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