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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 20. / 2012
pro týden:
6. 6. 2012 – 13. 6. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,

Mimořádné zasedání
které se bude konat
dne 8. června 2012 od 18.00 hod v
budově OÚ.
PROGRAM:
1) Kontrola a plnění úkolů z minulého
zasedání
2) Prodej obecních pozemků
3) KPÚ Loužnice
4) Různé – Informace a návrhy starosty,
místostarosty a členů zastupitelstva
5) Různé
Petr Krupka - starosta obce

Z DOMOVA

POZVÁNKA
Hasiči Loužnice zvou na
„DĚTSKÝ HASIČSKÝ VÝLET 2012“
na Kokořínsko.
Výlet se bude konat ve dnech
19. – 22. července 2012.
Bližší informace na telefonu: 606 389 849 – M. Pohl
----------------------------------------------------------------------VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 2. 6. 2012,
proběhl v Rakousích
volejbalový turnaj.
Jednalo se o velice
vydařenou akci.
Na hřištích v Malé
Skále a v Rakousích
se sešlo 11 týmů.
Tohoto turnaje se
také zúčastnilo
družstvo z naší
obce. Bylo to jejich první utkání mimo naši obec a skončili na
krásném 8. místě.
http://www.rakousy.eu/spolek-jizeran.html

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

ZKOUŠKA SIRÉN
Vážení občané,
dovoluji si Vás upozornit, že
ve středu 6. června 2012 ve
12 hodin, proběhne
pravidelné celostátní
prověření funkčnosti sirén.
Zkušební tón je
nepřerušovaný a trvá po
dobu 140 sekund.
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CYKLISTICKÝ VÝLET - Ve čtvrtek 31. 5. 2012
v dopoledních hodinách, vyrazila parta vyznavačů
cyklistiky, Pavel. Š., Jindra K., Michal K.,
Mirek. U., a Petr K., do kraje Kokořínského.
Zde reportáž z výletu:
Kola Mšeno
Na Kokořínsko jsme jeli už podruhé. V roce 2003
jsme tu byli na našem prvním kolařském zájezdu,
a protože tu je krásně (příroda, skály, jeskyně,
rybníky, roubené chalupy, mlýny), jeli jsme sem
podruhé. Ubytováni jsme byli zase ve Mšeně, a to
ve stejném hotelu.
První den jsme jeli přes Romanov (obytný kostel), Ráj a Konrádov do Tubože (bývalý skalní mlýn). Pokračovali jsme
přes Housku na Vojetín a ke skalním bytům pod Novou Starostí. Odtud jsme dojeli k Suchému mlýnu (množství
skalních místností; údajně nikdy nemlel, ale sloužil jako loupežnické zázemí). Další zastávkou byl Spálený mlýn.
V obou případech se jedná o středověké mlýny. Prolezli jsme jeskyni Petrovinu a přes Lobeč (Eduard Štorch zde psal
své romány a také tu zemřel) a Skramouš jsme se vrátili do Mšena.
Druhý den byl poměrně deštivý. Projeli jsme kolem Mšenského koupaliště, přes lesopark jsme dojeli do Vojtěchova a
poprvé jsme natáhli pláštěnky. V Kokořínském dole jsme se museli před deštěm ukrýt, pak jsme pláštěnky sundali, a
tak to bylo téměř celý den. Údolím jsme projeli kolem Grobiána a Báby Šubravý do Harasova (za první republiky
krásný hotel, potom až do 1990 rekreační středisko v nádherném místě s rybníkem ke koupání). V současné době vše
v dezolátním stavu. Další zastávkou byl skalní byt ve Lhotce – nyní skautská klubovna. Začal liják, takže se nedalo ani
fotit. Údolím Zahájského potoka (nyní potok vlastně neexistuje, protože zde jsou desítky vrtů, které stahují vodu pro
Mělník) jsme přes Zahájí dojeli do Chorušic. Kolem těchto obcí jsou partyzánské pomníčky a úkryty, protože zde
probíhaly boje s Němci. Protože pořád poprchávalo a byl studený vítr, tak jsme jeli přes Stránku domů.
V sobotu jsme přes Libovice dojeli do Nosálova (vesnická památková rezervace - VPR) a dále do Bezdědic. Odtud
přes Pankrác na Valdštejnsko (bývaly zde lovecké pavilony a velká obora s vysokou zvěří). Při cestě do Vísky ( VPR)
jsme se podívali na hasičskou soutěž v Březovicích a sjeli jsme k nádraží v Sudoměři (železniční muzeum – hlavně
drezíny). Přes Kluky (dětský indiánský den) jsme dojeli k Vrátenskému mlýnu (mlely se zde zvířecí kosti na hnojivo) a
odtud do Mšena, kde jsme se byli podívat na závodech na ploché dráze.
V neděli ráno domů. (JK)

Obytný kostel v Romanově

Suchý mlýn

Roubené chalupy na Kokořínsku

Hrobka Eduarda Štorcha a jeho rodiny

Stránka 2 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 20.

Koupaliště ve Mšeně

Partyzánský úkryt

Harasov

Nosálov

Valdštejnsko

Víska

2012

Bezděz

Muzeum v Sudoměři

Vrátno
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ZE SVĚTA

JABLONECKO Diskusní setkání na
téma přítomnosti a
budoucnosti
sklářského
průmyslu proběhlo
dnes v prostorách
Eurocentra s
následnou
prohlídkou a malým pohoštěním v Muzeu skla a
bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde probíhá nová
výstava „Ingrid – víc než jen značka“. Tuzemské
sklářství ožívá, což je patrné jak v objemech tržeb, tak
i ve zvyšujícím se počtu pracovníků. Provoz otevírají
menší sklárny, v blízké době např. Bohemia Machine
Glass. Budoucnost tohoto trendu ve sklářském
průmyslu bude ovšem záviset na tom, zda se podaří
posílit odborné střední školství a spolupráci mezi
školami a podniky. Takové jsou závěry dnešního
setkání v Jablonci nad Nisou, jehož se zúčastnilo více
jak pět desítek zástupců sklářských podniků a
organizací, škol a veřejné správy z regionu. Jak
uvedla Magda Purkrábková, tajemnice Asociace
sklářského a keramického průmyslu ČR, členské
organizace svazu, dosáhly předloni tržby zhruba 32
miliard korun, v loňském roce to bylo již téměř 34
miliard korun. Přímý vývoz dosáhnul v minulém roce
přes 22 miliard korun. Z hlediska Evropy si Česká
republika udržuje poměrně dobrou pozici se svými 1,4
až 1,5 miliony tun vyrobeného skla ročně, přičemž
převážná část produkce pochází z automatizovaných
linek.
Co se týká počtu zaměstnanců ve sklářství, se čtrnácti
a půl tisíci pracovníků je ČR na 4. místě v Evropě.
Počet pracovníků se opět začíná zvyšovat a podniky
vyjadřují stále větší poptávku po absolventech škol.
Jak však zaznělo při setkání, zájem o studium sklářství
je velmi malý a podniky se začínají potýkat s
nedostatkem pracovníků. Dle Martina Hlubůčka,
zástupce ředitelky Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské v Železném Brodu, sklářské školství kolabuje.
Budoucím rizikem je také fakt, že se již několik let
nevyučuje obor technologie skla a někteří umělečtí
řemeslníci odcházejí do zahraničí, např. do Itálie.
Proto školy i podniky usilují o těsnou spolupráci.
Touto cestou se vydala společnost Preciosa, která
celkově zaměstnává na pět tisíc zaměstnanců, a která
založila Nadaci Preciosa. Jak uvedla personální
ředitelka společnosti Jana Havlíčková, díky Nadaci si
mohou sáhnout na nové pracovníky. Potřebují mimo
jiné technology, konstruktéry, designéry. Nabízejí
studentům možnost flexibilní práce při studiu a účast
na projektech.
Akci zorganizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR ve
spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou.

MĚSTYS ZÁSADA

PLAVY - Sobotní den patřil v Plavech především připomenutí
posledních dní II. světové války. Celodenní program plný
ukázek umění různých zájmových i profesionálních skupin
vyvrcholil nefalšovanou válečnou vřavou. Před zraky stovek
nadšených malých i velkých diváků se nám připomněly
události posledních dní II. světové války na Tanvaldsku.
Velmi zdařilou akci doprovodilo nejenom vlídné počasí bez
deště, ale také perfektní organizační zabezpečení s
dostatečným občerstvením.
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LÍŠNÝ – v sobotu 2. června
proběhl již 42. ročník Líšenských
pochodů. Další, tentokrát 42.
ročník, Líšenských pochodů.
Návštěvníci mohli vybírat z 6
různých tras. Připraveno pro
všechny bylo spoustu dobrého
občerstvení a od pátku do
neděle nejen v prostorách
sokolovny a na hřišti, ale i na
trasách. K zábavě i
poslechu hráli skupiny
NON-STOP a
KAPELNÍCI. Počasí
přálo a tak cestu do
okolí Líšného a Českého
Ráje našlo tisíce
návštěvníků.

KOŘENOV - Další sezónu se zubačkou zahájila
Tanvaldská železniční společnost již tradičně
uspořádáním dětského dne na nádraží v Kořenově.
Za tímto účelem poprvé na svou trasu v roce 2012
vyjela i oblíbená zubačka, která přepravovala malé i
velké zájemce o historii mezi Tanvaldem a
Harrachovem.

RADČICE – V sobotu 2. června se v Radčicích konaly
Hasičské Závody. Za krásného a na běhání tak akorát
teplého počasí se na fotbalovém hřišti sešly davy lidí.
Všichni hasiči soutěžili s obrovským zápalem.
http://www.radcice.eu/hasici_radcice12.html

2012

MĚSTYS ZÁSADA – Neděle ve čtrnáct hodin byla fotbalová
plocha v Zásadě určena dětem. Probíhal zde dětský den, kde
si dítka, ale i rodiče mohli zastřílet vzduchovkou, zaválet s
pivními sudy či se prohánět s fotbalovým míčem mezi kuželi.
Bohužel, konec tomu udělala příroda, kdy začalo pršet, a děti
se ukryly pod střechu. Na dospělé ten déšť působil opačně,
a tak začali hrát volejbal. Muži proti ženám a výsledek…?
Pro prokřehlé rodiče a děti pak bylo připraveno nejenom
teplé občerstvení. To zajistil Fotbalový klub Zásada.

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

http://www.zeleznybrod.cz/aktualne/kultura/
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ČERNÁ KRONIKA
SEDMIHORKY - V pondělí před pátou
hodinou ranní šel zkusit své zlodějské umění
neznámý lapka do kempu Sedmihorky.
Vybral si zde stan, který přímo navazoval na
automobil přes páté dveře. V okamžiku, kdy
rozepínal u stanu zip, probudil ženu, která spala ve
vozidle. Ta na něho křikla, ať jde pryč. Zloděj se
ještě stačil naklonit do stanu, popadl příruční tašku
a z místa utekl. V tašce byly peníze, doklady,
platební karty, mobilní telefon značky iPhone 4S s
příslušenstvím a další věci celkem za 45 000 korun.
ŽELEZNÝ BROD - Dne 31. května v půl páté ráno jel
58 letý řidič s vozidlem Škoda ve směru od Prahy na
Železný Brod. Při jízdě po přímém, mírně
stoupajícím úseku, mu z levé strany přímo před
automobil vběhlo divoké prase. Došlo ke střetu
přední části vozidla s divočákem, který byl na místě
usmrcen. Ke zranění osob nedošlo. Způsobená
škoda byla vyčíslena na 55 000 korun.
RYCHNOV n/N - V čtvrtek 31. května okolo 4.00
hodiny ranní se do garáže u rekreační chalupy v
Rychnově u Jablonce n.N. vloupal neznámý
pachatel. Zloděj vypáčil visací zámek u vrat garáže,
která je součástí rekreační chalupy, vnikl dovnitř a
odcizil různé věci v hodnotě téměř 4 000 Kč. Z
nevysvětleného důvodu je posléze opodál zahodil do
roští u silnice a utekl neznámo kam. Policisté
Obvodního oddělení Rychnov u Jablonce n.N. případ
zadokumentovali, zajistili stopy a pátrají po
pachateli, který se dopustil spáchání přečinu
krádeže a porušování domovní svobody, za což mu
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
TANVALD - Ve středu 30. května v 19.45 se v
Tanvaldě na silnici I/10 v ulici Železnobrodská stala
nehoda mezi osobním vozidlem a motocyklem. Řidič
vozidla značky Škoda Favorit vycouvával z přilehlého
parkoviště do vozovky. Po rozjezdu vpřed chtěl po
zhruba 5 metrech odbočit vlevo na místo ležící mimo
komunikaci. Při tomto manévru však došlo k
bočnímu střetu s pravým bokem motocyklu značky
Aprilia, který jel stejným směrem. Motocyklista se
po pádu na silnici zranil. Ohledně vzniku a příčiny
nehody došlo mezi řidiči a svědky nehody k
zásadním rozporům. Z tohoto důvodu žádají
policisté dopravního inspektorátu svědky události,
kteří se nacházeli v blízkosti nehody, aby se přihlásili
na dopravní inspektorát skupinu dopravních nehod v
Jablonci n.N. v ulici 28. října 10 nebo na telefon 974
474 250, 254 nebo 158.
Děkujeme. por.Mgr.Ludmila Knopová

MĚSTYS ZÁSADA – PLCHOV - Do areálu zemědělné
farmy v Zásadě Plchově se v průběhu noci ze středy
na čtvrtek vloupal neznámý pachatel. Vnikl do
nedostatečně zajištěné haly a seníku a odnesl si
nářadí, náhradní díly na traktor, díly na kombajn,
motorovou naftu z nádrže, kabely a další věci.
Celkově způsobená škoda představuje částku 64
000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Železný Brod
případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu
krádeže a poškození cizí věci, za což může být
pachatel potrestán až tříletým trestem odnětí
svobody.
JABLONEC N.N. - Neuvěřitelnou drzost prokázal
zloděj, který se rozhodl krást u budovy Okresního
státního zastupitelství v Jablonci n.N. v Liberecké
ulici. Pachatel vnikl na zahradu domu, kde ze
střechy zahradního altánu vytrhal a zohýbal měděné
plechy o velikosti 230 x 110 cm. Plechy si připravil k
odnesení. Byl však vyrušen a z místa činu utekl.
Přestože plechy zůstaly na místě, tím, že je pachatel
vytrhal z úchytů a zohýbal, vznikla škoda ve výši 50
000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Jablonec n.N.
místo činu zadokumentovali a pátrají po pachateli,
který se dopustil přečinu krádeže a poškození cizí
věci, kdy mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
ALBRECHTICE - V neděli 3. června, někdy v době
mezi 1.00 a 6.25, došlo na silnici vedoucí od
Mariánské hory na Albrechtice v Jizerských horách k
nehodě, po které provinilý řidič z místa utekl a
událost neohlásil. Řidič vozidla značky Audi A4 jel
mírným klesáním a pro projetí levotočivé zatáčky
vyjel z dosud nezjištěných příčin vpravo mimo
komunikaci, kde narazil do náletových dřevin a do
sloupu elektrického vedení. Po nehodě místo opustil
a událost neohlásil. Způsobená škoda představuje
částku 151 000 Kč. Policisté žádají případné svědky
nehody, kteří by k nehodě měli jakýkoliv poznatek,
aby zavolali na telefon 974 474 252 nebo na linku
158. Děkujeme.
DESNÁ - V pondělí 4. června v 10.00 zastavila
policejní hlídka dopravního inspektorátu v
Krkonošské ulici v Desné řidiče vozidla značky Opel
Corsa. Muž byl zastaven z důvodu nepřiměřené
rychlosti, kdy v úseku, kde je povolena 50 km
rychlost, jel 84 km/h. Policisté 41letého cizince
vyzvali k předložení dokladů. Řidič nepředložil
řidičský průkaz, protože jak se vzápětí ukázalo, není
držitelem řidičského oprávnění na žádnou skupinu a
v Polsku má zákaz řízení. Policisté dále zjistili, že
vozidlo, které řídil, bylo odcizeno v Polsku. Muž byl
zadržen a umístěn do policejní cely. Trestní řízení s
jeho osobou bude probíhat v Polské republice.
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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
6.6.

Den: 15/19°
Noc: 9/5°

NEDĚLE
10.6.

Den: 18/22°
Noc: 11/7°

ČTVRTEK
7.6.

Den: 18/22°
Noc: 10/6°

PONDĚLÍ
11.6.

Den: 18/22°
Noc: 11/7°

PÁTEK
8.6.

Den: 15/19°
Noc: 9/5°

ÚTERÝ
12.6.

Den: 19/23°
Noc: 11/7°

SOBOTA
9.6.

Den: 20/24°
Noc: 12/8°

STŘEDA
13.6.

Den: 17/21°
Noc: 12/8°

6.6.
O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu.

PRANOSTIKY

8.6.
Jaký na Medarda čas, taký čtyřicet dní zas.
Jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání.
Když dne 8. června prší, tedy pršívá přes celý měsíc.
Když Medard se rozvodní, pršívá šest týdní.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Když na Medarda prší, těžko se seno suší.
Prší-li na Medarda, pohanka v zemi hartá.
Medard nemá mrazův více, by nezmrzly nám vinice.
Kdo na Medarda zasívá, hojnost lnu i zelí mívá.

11.6.
O svatém Barnabáši bouřky často straší.
Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.
Svatý Barnabáš na trávu nezapomíná, onť nejdelší den i
trávu mívá.
12.6.
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
13.6.
Na svatý Antonín len zasít neprodlím.
Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.
Na svatého Antonína broušení kos započíná.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 3:55
Zapadá: 20:07

Obloha v červnu 2012
Planety: Merkur je vidět koncem měsíce večer nízko
nad západním obzorem. Venuše je nepozorovatelná (je
vidět pouze během přechodu 6.6.). Mars je
pozorovatelný v první polovině noci. Jupiter je vidět
koncem měsíce ráno nízko nad východním obzorem. Saturn
je vidět celou noc kromě rána. Uran je pozorovatelný ráno na
východě. Neptun je pozorovatelný ráno na jihovýchodě.
Měsíc: 4.6. Úplněk, 11.6. Poslední čtvrť, 19.6. Nov, 27.6.
První čtvrť
Zvláštní události: Venuše 6. 6., ráno během
východu do 6:15 přechází přes Sluneční kotouč.
4. 6. částečné zatmění Měsíce, u nás
nepozorovatelné.

Měsíc

Vychází: 21:13
Zapadá: 4:50
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

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

11. 6. 2012
11. 6. 2012
13. 6. 2012

Lenka Pešatová
Matěj Růžička
Jana Němečková

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

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

VÝROČÍ
7. 6. 1952 – Václav
Hudeček, houslový
virtuos
7. 6. 1953 – Libuše
Šafránková, herečka
8. 6. 1600 – V Praze se
konala první
anatomická pitva
lidského těla. Provedl ji
lékař Jan Jesenský
(Jessenius). Pitva
trvala až do 12.
července.
9. 6. 1955 - Jan
Hrušínský, herec
10. 6. 1348 – Byl
položen základní
kámen hradu Karlštejn.
11. 6. 1805 – Anna
Chadimová, provdaná
Slezáková, služka,
která vymyslela tanec
polka
11. 6. 1881 – Bylo
poprvé otevřeno
Národní divadlo
premiérou Smetanovy
Libuše.
12. 6. 1771 – U vsi
Podmokly na
Rokycansku byl
nalezen depot
keltských mincí –
podmokelský poklad.
13. 6. 1909 – Vladimír
Neff, spisovatel († 2.
července 1983)

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE
Úryvky z Loužnické kroniky:

…. Z větších rolníků bylo jen několik.
V usedlosti čp.1-2 na Kopani hospodařil
Dobroslav Hnídek, v čp. 4 byl nejaktivnější
sedlák Josef Krupka, vedle jeho soused Karel
Hnídek. V čp. 38 to byl Bedřich Matoušek,
pod ním v čp. 52 Milouš Hnídek a pod ním
Josef Novotný.
Na druhé straně u Linků to bylo největší
hospodářství v čp. 37. Za zmínku stojí, že tak
trochu zemědělčili u Nosků, u Josefa
Adamičky.
Poněvadž hned časně po vyhlášení zákona o
nových JZD chtěli, přední funkcionáři MAV,
KSČ v Loužnici ukázat sousedním vesnicím,
jak se má začít, začalo se tedy i u nás

s přebudováním vesnice.
Byla svolána schůze všech zemědělců, kde byl utvořen přípravný výbor, který se skládal
z těchto členů: Hnídek Dobroslav,
Černý Josef, Hnyk Bohumil, Farský
Vlastimil, Matura Rudolf, Sluka
František a Ducháček František
s Čílou Josefem. Tito odhlasovali, aby
u nás bylo v době nejkratší
vybudováno JZD. Do čela byl zvolen
agilní sedlák Dobroslav Hnídek
z Kopaně. Nejprve se začalo
s rozoráváním mezí.
Pokračování
příště… … … … … … … … … … …

VÝZNAMNÉ DNY
8.6.- Mezinárodní den
oceánů
9.6. - Mezinárodní den
archivů
10.6. - Významný den:
Vyhlazení obce Lidice
12.6. - Mezinárodní
den boje za odstranění
práce dětí
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
BEZ ČERNÝ
Sbírá se květ (Flos
sambuci) nebo plody
(Fructus sambuci), někdy
se sbírávaly i listy, kůra
nebo kořeny. Květy se
sbírají za suchého počasí
nejlépe před jejich úplným
rozvitím. Suší se co možná
nejrychleji ve stínu nebo
za umělého sušení při
teplotách do 40 °C, před úplným usušením se
obvykle sdrhují, aby se zbavily silných stopek.
Usušenou drogu je třeba chránit před vlhkostí, aby
nezhnědla. Plody se sbírají za plné zralosti a suší se
stejně jako květ.
Květ obsahuje glykosidy (např. rutin a sambunigrin),
cholin, aminy, organické kyseliny, sacharidy,
třísloviny, sliz, saponiny, trochu silice a jiné látky. V
plodech jsou přítomny antokyanová barviva,
organické kyseliny (např. kyselina jablečná,
citronová, kozlíková, octová, vinná, propionová),
cukr, třísloviny, silice, hořčiny, pentosan, tyrosin,
vosk, guma, pryskyřice, vitaminy (hlavně A a B),
silice aj. Kůra a listy jsou jedovaté! Listy
obsahují toxický glykosid sambucinigrin a alkaloid
sambucin, v kůře jsou přítomny třísloviny, alkaloid a
pryskyřice, jejíž působení je značně
drastické. Otravy se projevují
silným zvracením, průjmem,
nechutenstvím a celkovou slabostí.
Stejné příznaky se ale mohou
objevit i při extrémním
předávkování bezovými plody.
Květy působí potopudně,
močopudně, snižují horečku a
příznivě působí na cévní stěny.
Podávají se proto zejména při
nachlazení a při chorobách cév.
Plody bezu působí analgeticky,
osvědčily se zejména při
migrénách, neuralgiích, při bolestech
trojklaného nervu, páteře či kloubů (zde
působí i protizánětlivě), příznivě působí i při
křečích trávicího ústrojí a při nadýmání. Listy
lze použít zevně ve formě zábalu např. při
revmatismu, podle některých autorů působí i
protinádorově na zevně přístupné nádory, kašovitý
obklad z listů údajně dokáže "vytáhnout vodu z
kolena", vnitřně ve formě nálevu čistí krev a užívají
se i jako součást čajů proti akné. Při předávkování
však může vnitřně podaný bezový list (a stejně tak
kůra) vyvolávat zvracení a těžké průjmy!
Květ se podává v nálevu, z plodů je nejlépe použít
čerstvou vymačkanou šťávu (šťáva se převaří,
smíchá se v poměru 6:1 se 40% lihovinou (např.

vodka), přidá se trochu kyseliny
citrónové a 15 minut se sterilizuje podává se pak 8 až 10 polévkových
lžic denně po dobu 2 až 3 týdnů),
případně se z usušených plodů
připravuje odvar.
DALŠÍ UŽITÍ:
Z plodů bezu se připravuje bezinkové
víno, zavařeniny, povidla, šťáva či
likéry, někdy se užívají i k dobarvování
vína a jiných potravinářských výrobků,
v minulosti se užívaly i k barvení látek. Květy se
užívají k přípravě nápojů, lze je i pojídat smažené
(tzv. kosmatice), chutnají však nevalně (alespoň
mně).
Bezinkový likér
Do litru šťávy z povařených bezinek přidáme půl kila
cukru, pár hřebíčků a šťávu z jednoho citronu.
Vaříme půl hodiny, odstavíme a necháme
vychladnout. Pak přidáme litr rumu nebo vodky,
stočíme do lahví a zazátkujeme.
Šumivý nápoj
Do osmi litrů vody dáme 1 kg cukru a povaříme. Po
vychladnutí přidáme asi 12 větších květenství bezu a
4 citrony, nakrájené na kolečka a necháme týden v
teple kvasit. Pak
stočíme do lahví,
vychladíme a
pijeme. Nedá se
dlouho skladovat.
Šťáva z květů
černého bezu
12 velkých květů
černého bezu, 3,5
litru studené
vody, 70 g
kyseliny
citronové, 2

citrony nakrájené na kolečka,
3 kg cukru, 1 sáček pomůcky ke konzervování
Do velké mísy dáme vodu, květy, kyselinu
citronovou a citron. Necháme 24 hodin uležet.
Druhý den vymačkáme z citronů šťávu a přes plátno
přecedíme do většího hrnce. Přidáme cukr a
pomůcku ke konzervování (rozmíchanou v troše
teplé vody). Až se cukr rozpustí, nalijeme do lahví a
uzavřeme
Kosmatice
Z mouky, mléka, vajec, oleje a soli ušleháme
těstíčko, ve kterém namáčíme květy bezu a
smažíme. Podáváme buď naslano, nebo sypeme
cukrem a skořicí.
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ZAHRADA
ZAHRADA V ČERVNU
Červen patří k měsícům, kdy se střídá jaro s létem.
Ještě nestačily dokvést poslední jarní květiny a už
začali vystrkovat svá poupata první poslové léta. Je
to období, kdy pro nás zahrádkáře začala plná
sezóna.
Záhon trvalek se začíná nejenom vybarvovat, ale i
rozrůstat. Rostlinkám, které mají svá květenství již
pomalu za sebou, a netoužíme po jejich semenech,
odstřihneme odkvetlé stonky, aby se zbytečně
nevysilovaly.
Zvláště opatrní
budeme na
rostliny, které
jsme teprve
letos na jaře
vysadili.
Chemické
likvidaci
plevelů
bychom se
měli v tomto
případě
vyhnout,
protože řada
prostředků
dokáže spolu s
plevelem zničit
i okrasný
záhon. Naproti
tomu rozhodně
prospěje našim rostlinkám přihnojení některým z
vícesložkových průmyslových hnojiv, které
aplikujeme na vypletý a dobře okopaný záhon.
S příchodem června nastává i období, které je
nejvhodnější pro výsev těchto rostlin. Jedná se
především o zvonky zahradní, hvozdík bradatý,
náprstník, diviznu a slézové růže. Brzo po nich ještě
přijdou na řadu macešky, sedmikrásky či chýr.
Protože většina z nich vykvete až v příštím roce, je
pro jejich výsev vhodný záhonek v odlehlejším koutě
zahrady, který nebude narušovat celkový estetický
dojem a současně bude lépe chránit výhonky před
prudkými výkyvy počasí.
Záhon osázený typicky jarními květinami jako jsou
tulipány, hyacinty a krokusy už v tomto období
nepůsobí příliš ozdobně a pomalu pro tyto rostliny
nastává čas jejich letního odpočinku. Protože se
zatahují, nejlépe jim prospěje, necháme–li je zhruba
šest týdnů po odkvětu ještě v zemi, a pak
přemístíme do bedýnek, kde zůstanou až do
podzimu, než je opět vysadíme do země. Tyto
nádoby by měly být umístěné na vzdušném místě
chráněném před slunečními paprsky a deštěm.
Chceme-li však odkvetlý záhon co nejrychleji znovu
osadit, můžeme cibuloviny opatrně vyrýt i s
kořenovým balem a nechat je vyzrát v zemi na
méně nápadném místě zahrady.
Dřeviny předpěstované v nádobách, jako jsou
konifery ale i další, můžeme vysazovat kromě

nejchladnějších měsíců, kdy je půda promrzlá,
prakticky kdykoliv. Rododendronům a azalkám,
které rovněž mají svůj nejkrásnější čas
pestrobarevných květenství pomalu za sebou,
opatrně odstraníme zbytky odkvetlých květů.
Budeme ovšem dbát zvýšené opatrnosti, abychom
nepoškodili mladé výhonky a listy. Odstraníme
rovněž ovadlá květenství šeříku, odkvetlé větve
tamaryšků a nezapomeneme ani na tavolník,
čilimník, kalinu či hroznovec. Ořezáním odkvetlých
větví pomůžeme
tvorbě nových
výhonků, které
nás opět potěší
na jaře příštího
roku. Na kmeni
by ovšem
neměly zůstat
ani uschlé či
poškozené větve.
Právě nastává
čas, kdy tyto
královny květu
nechávají
rozpuknout svá
poupata a potěší
své pěstitele i
náhodné
pozorovatele
svojí pronikavou
krásou a vůní.
Nic však není zadarmo, a tak od nás budou
přinejmenším vyžadovat alespoň dostatečný přísun
vláhy. Za teplých a suchých letních dnů je navečer
raději ještě postříkáme, protože milují vlhčí vzduch,
který prodlužuje jejich květenství. Rovněž půdu, ve
které koření, bychom měli udržovat neustále kyprou
a čas od času vylepšit její povrch mulčovací
rašelinou, kompostem nebo posekanou trávou,
které současně zabraňují nadměrnému vypařování.
Další živiny bychom měli růžím pozvolna dodávat
prostřednictvím doporučeného hnojiva, které
dostaneme ve specializovaných prodejnách.
Konečně bychom měli včas odstraňovat povadlé
květy, které nepůsobí vábným dojmem a navíc
rostlinu vysilují. Jejich správným řezem rovněž
ovlivníme i další květenství.
Nepatří sice k záhonům, kde bychom stále něco
kutili, ale kvalitní zelená plocha se rozhodně bez
naší pomoci neobejde. Už jenom při vypichování
širokolistých plevelů se pořádně zapotíme. Jarní
hnojení bychom už měli mít za sebou a nyní je už
třeba přibližně jedenkrát týdně posekat trávu na
jednotnou výšku dvou až tří centimetrů. V době
sucha pak pravidelně zaléváme nejlépe rozptýlenou
vodní sprchou. Máme–li dostatek prostředků,
rozhodně svému trávníku prospějeme automatickým
závlahovým zařízením, které se stane vítaným
pomocníkem i při zavlažování okrasných záhonů.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
MEDARD
Svatý Medard
vždy jen dobré
víno pije a
vodu nechává,
ať se kam
chce, lije
Medardova
kápě čtyřicet
dní kape
Svatý Medard
byl kněz a
později
biskup, který
žil ve Francii v
šestém století.
Již od mládí
vynikal velkou
zbožností a v
biskupském úřadě při každé příležitosti pomáhal
chudým a potřebným. Podle legendy ho jednou ještě
v dětství ochránil před prudkou průtrží mračen orel,
který nad ním roztáhl svá křídla jako deštník. Snad
právě z toho pochází známá pranostika. A proč právě
kápě? Pravděpodobně půjde spíš o slovní hříčku – na
Slovensku totiž nekape kápě, ale kapka, přičemž rým
zůstává zachován. Medardovskou pranostiku uznávají
i meteorologové. Na delší dobu ovlivňuje počasí u nás
vlhký oceánský vzduch. Přináší ochlazení a obvykle i
dlouhotrvající déšť, přestože celých čtyřicet dnů
souvislého deště v tomto období za historii
meteorologického pozorování ještě zaznamenáno
nebylo! Svatého Medarda lidé často vzývali jako
patrona senosečí – právě v tomto období totiž bylo
suché počasí potřebné jako sůl! Dobré počasí v tento
den, stejně jako to špatné, se podle pranostik má
udržet delší dobu: "Na jakou notu Medard zahraje, na
tu se bude celý měsíc tancovat." Ke svatému
Medardovi se váže ještě jeden zvyk. Víte, kdo je to
růžová královna? Tento světec se snažil podpořit
mladé dívky v ctnostném životě, proto zavedl
takzvanou "růžovou slavnost". Původ má ve Francii,
ale dostala se až na Moravu Čech! V tento den si
vesnické dívky mezi sebou volily tu nejčistší a
nejctnostnější! Tato nejpočestnější panna pak byla
odměněná věncem z bílých růží a kráčela v
slavnostním průvodě do kostela. Kromě toho však
čekala vítězku soutěže i finanční odměna!
8. června většina z nás s obavami vzhlíží k nebi, zda
se neobjeví černošedé mračisko, které by avizovalo,
že je den svatého Medarda a jak praví nejznámější
pranostika od tohoto dne (když nebe spustí)
"Medardova kápě čtyřicet dní kape". V tuto dobu totiž
vrcholí tzv. medardovská cirkulace, což znamená, že k

nám proniká chladnější a vlhčí oceánský vzduch a
teplotní rozdíly mezi pevninou a oceánem se
vyrovnávají. Nastává delší období, kdy za sebou
přichází pět tradičních dešťových vln, které naši
předkové označovali jako: deště vítské (15. 6.), deště
jánské (24. 6.), deště prokopské (4. 7.), deště
magdalénské (22. 7.), deště petrské (1. 8. – podle
křesťanského svátku sv. Petra v okovech).
Mokrého Medarda a přívalů deště se obávali lidé z
mnoha důvodů: bude se těžko kosit tráva a sušit
seno, plodiny postihne hniloba a poničí ji škůdci,
kvalita bude špatná. Nebezpečné přívalové deště
navíc způsobovaly nečekané povodně.
A co na to meteorologové?
Medardovská pranostika potvrzuje, že v tomto období
často nastává příliv vlhkého, oceánského vzduchu a
deštivého počasí. Mnohem častěji se ale Medard
projevuje mírným ochlazením, které u nás nastává
právě koncem první červnové dekády, a výrazněji
začínají teploty opět pravidelně stoupat začátkem
července. U nás nejdelší souvislé období, kdy každý
den pršelo, nastalo v roce
1954. V tu dobu pršelo 22
dní. Podle Medardovské
pranostiky by mělo, ale
napršet čtyřicet dní, to se
ale ještě nikdy v české
republice nestalo.
Svatý Medard bývá
zobrazován s úsměvem
na rtech a i proto je
považován za patrona
proti bolestem zubů.
Vedle toho je ještě
patronem sedláků, pastýřů, vinařů, sládků a
meteorologie. Lidé se k němu také modlili za suché
počasí při senoseči, za úrodu polí a vinic, také proti
horečce a choromyslnosti.
Atributy: almužna, biskup, tři holubice, kámen, koule,
orel, stopy
Význam jména Medard
Toto jméno je prastaré. Jedná se o obdobu franského
(či starogermánského?) jména Mahtahard. První částí
jména je math což znamená - moc, síla, druhá část
hardus znamená - tvrdý, přísný. Spojením jméno
získává význam: mocný, udatný, schopný, silný a
tvrdý.
Latinsky Medardus, italsky a španělsky Medardo.
Medard je tedy mocný a přísný chlapík, kterého není
radno příliš provokovat. Chlapci tohoto jména bude
dána schopnost těžit z nevědomých vzpomínek,
hluboká duchovnost, potřeba předávat znalosti
druhým a také jim pomáhat.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
GRILOVANÁ CIBULE V ALOBALU
4 cibule, 1 lžíce máslo, pepř, sůl,
grilovací koření.
Cibule oloupeme, posypeme
grilovacím kořením a po jedné
zabalíme s trochou másla do alobalu.
Velkou cibuli rozkrojíme na poloviny.
Grilujeme zvolna asi 20 - 25 minut a občas obracíme.
Hotovou cibuli vyjmeme z alobalu, osolíme a opepříme a
podáváme s pečenými bramborami a studenou omáčkou
nebo můžeme použít taky jako přílohu k masu.
GRILOVANÁ RYBA
4 rybí steaky, 1/4 hrnku
limetkové šťávy, lžíce olej, lžička
Francouzské hořčice, 2 lžičky
strouhaného čerstvého zázvoru,
pepř, sůl.
V misce smícháme vše kromě ryby, ve směsi pak rybu
marinujeme asi hodinu a během marinování několikrát
obrátíme. Rybu grilujeme na omaštěném roštu a během
grilování potíráme zbytkem marinády. Grilujeme asi 8 minut z
každé strany.
GRILOVANÁ VEPŘOVÉ ŽEBÍRKA
1 kg vepřových žebírek, 3 stroužky
česneku, 100 ml kečupu, 2 lžíce
hnědého cukru, 2 lžičky ostřejší
hořčice, cayennský pepř, mletý černý
pepř, sůl, pivo na potírání
Žebírka omyjeme, osušíme, podél
kostí rozkrájíme ostrým nožem na
porce, pak tyto porce nasekáme a
přečnívající větší části kostí
odsekneme. Maso lehce naklepeme a potřeme marinádou.
Tu připravíme z kečupu, který smícháme s cukrem, hořčicí a
s prolisovaným česnekem a dochutíme cayennským pepřem,
černým mletým pepřem a trochou soli. Rovnoměrnou vrstvou
marinády potřeme všechna žebírka a necháme chvíli uležet zaschnout. Grilujeme v hliníkové misce asi 20 - 25 minut.
Žebírka během grilování často obracíme a můžeme potírat
pivem.
GRILOVANÉ CELEROVÉ
PLÁTKY
1 celer, 100 ml oleje, 2 lžíce
octu, 1 lžička mletého pepře, sůl
Celer očistíme, oloupeme a
nakrájíme ho na plátky silné asi
1 centimetr. Olej smícháme s
pepřem. Do hrnce nalijeme
vodu, přidáme ocet, osolíme a
přivedeme k varu. Potom do
vroucí vody vložíme plátky celeru a asi 5 minut je povaříme.
Potom vodu slijeme, celer necháme okapat, potřeme ho
olejem smíchaným s pepřem, dáme do misky a necháme
chvilku uležet. Potom položíme na gril a asi 5 - 10 minut
grilujeme. Podáváme s pečivem a různými dressingy.

FANTASTICKÝ
KORPUS
5 vajec, 200g cukru
krupice,
200g polohrubé
mouky, 4 lžíce horké
vody, 1 lžička prášku do pečiva, špetka soli.
Vejce rozdělíme na žloutky a bílky, z bílků a špetky
soli ušleháme tuhý sníh. Ze žloutků a cukru, 4 minuty
– to je důležité!, vyšleháme pěnu, přidáme 4 lžíce
horké vody, mouku s kypřícím práškem a lehce
vmícháme sníh. Formu vyložíme pečícím papírem a
pečeme na 200°C dokud není korpus upečený –
zjistíme to špejhlí. Po upečení troubu vypneme a
korpus ještě necháme v otevřené troubě dojít.
Skvělá je i bábovka z tohoto těsta.
JOGURTOVÝ DORT
S OVOCEM
Korpus – viz výše
Na krém: 500g bílého
jogurtu, šťáva z ovoce,
želatina
dortové červené želé,
100g jahod či jiné letní
ovoce, nebo z nouze kompotované.
Jogurt si smícháme se šťávou, 3-4pl si necháme na
nabobtnání želatiny. Želatinu uděláme podle návodu,
vmícháme do jogurtu a nalejeme na vychlazený
korpus, ale nejprve na něj naskládáme ovoce. Dáme
vychladit do lednice. Jahody umyjeme a nakrájíme a
na vychlazený dort. Přelejeme červenou želatinou,
připravenou dle návodu.
Zdobíme šlehačkou.
ZAPEČENÁ RAJČATA
S MOZZARELLOU
4 větší rajčata, 375g
Mozzarelly, 3 lžíce
olivového oleje, pepř, sůl,
bazalka.
Troubu předehřejeme na
200 °C. Omytá rajčata
nakrájíme na plátky.
Misku vymažeme lžící
oleje a na dno střídavě
přes sebe klademe plátky
rajčat a plátky
mozzarelly. Posypeme kořenící směsí, pepřem a
bazalkou. Pokapeme olejem a asi 20 minut zapékáme.
Podáváme s čerstvou bagetou.
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Z HISTORIE

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

Velké Hamry - Pojmenování obce Hamrsko (Velké

Hamry II), Dolení Hamr a Hoření Hamr pochází od železných
hamrů, které zde stávaly pravděpodobně ve 13. - 14. století.
Písemné doklady ani zbytky hamru se nezachovaly, jen několik
místních názvů dodnes naznačuje, že se zde pracovalo s kovem.
Po další výrobní etapě v místě zůstal název "Kamenné mlýny",
kde se mlelo obilí pro celé okolí. Výhodný vodní zdroj - řeka
Kamenice - i nadále napomáhal k rozmachu osídlení a podnítil v
roce 1844 zahájení výstavby textilní továrny ve Svárově, proslulé
později neblahou stávkou textilních dělníků.
V roce 1914 byly sloučeny osady Hoření Hamr a Dolení Hamr v
jednu obec s názvem Velké Hamry. V roce 1926 byla obec
povýšena na městys a v roce 1968 na město. V roce 1947 byla k
Velkým Hamrům připojena osada Bohdalovice a po mnoha
jednáních i Svárov, do té doby patřící Šumburku.
Nejstarší silnice, vedoucí středem Velkých Hamrů železnobrodskotanvaldská, byla postavena v letech 1864-66,
železniční trať ze Železného Brodu do Tanvaldu v letech 187075, pošta byla zřízena 1. února 1894, telegrafický provoz zahájen
1. 12. 1908, telefonní spojení v roce 1922. Hřbitov je ve Velkých

Hamrech od roku 1897 a na Hamrskách od
roku 1899. Do té doby se pohřbívalo v
Držkově. Lékař zahájil svou činnost v květnu
1922 a lékárna v říjnu 1923. Továrna na
Svárově byla postavena v letech 1844-45 a
provoz byl zahájen již 1. prosince 1845. V
následujících letech docházelo k rozšiřování
výroby a k dalším přístavbám. V době
vypuknutí známé Svárovské stávky bylo v
továrně již 1606 zaměstnanců.
V roce 1907 se začala stavět přádelna na
Mezivodí a byla zprovozněna již v roce 1908.
Katolický kostel Sv. Václava se začal stavět v
roce 1914. Čtyřtřídní smíšená obecná škola
byla otevřena 1. září 1898 a dalších letech
postupně rozšiřována. Ve druhém školním obvod na Hamrskách bývala čtyřtřídní obecná škola, jejíž počátky
sahají až do dob Marie Terezie. V současnosti je tam jednotřídka - kolem 15 žáků. 1. 12. 1938 byla pro malý
počet žáků zrušena obecná jednotřídka v Bohdalovicích.
Za zmínku stojí i éra hamrovských cihelen, z nichž nejznámější byla cihelna Dohelských a Morávkova. Hlína se
těžila na několika místech po pravé straně silnice a název Hliňák se používá dodnes.
Podle sčítání lidu byl počet obyvatel v roce 1910 ve 378 domech 4226 obyvatel (bez Svárova a Bohdalovic), k 1.
1. 1998 měly Velké Hamry 2678 obyvatel.
Územní i osudové změny nastaly ve městě po postupném obsazování pohraničních území německým vojskem. 24.
11. 1938 byly Velké Hamry jako šesté pásmo společně s dalšími ryze českými obcemi obsazeny a připojeny k
sudetskému území Velkoněmecké říše. Došlo k velkému stěhování lidí a život poznamenala krutá světová válka.
http://cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=120995
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PRO ZASMÁNÍ

Jde starý pán přes park a vidí partu mladých lidí úplně
opilých -zkrátka na šrot. Přijde k nim a říká: Za mých
mladých časů jsme si užívali jinak. Jeli jsme do Paříže, sedli
jsme si do té nejluxusnější restaurace, pili jsme jedli jsme a
když došlo na placení, tak jsme zbili číšníka. Potom jsme šli
do nejluxusnějšího hotelu, tam jsme pili jen to
nejluxusnější šampaňské, dorůžova jsme se vyspali a když
došlo na placení, tak jsme zbili recepčního. Za měsíc jde
starý pán zase tím samým parkem a vidí, že jsou mladící
úplně zbití. Ptá se jich udiveně, co se jim stalo? No, jeli
jsme do Paříže, jak jste nám poradil. Šli jsme do
nejluxusnější restaurace, pili jsme a jedli jsme, a když došlo
na placení, tak jsme zbili číšníka. V tom však přišla
ochranka a strašně nás zmlátila. Potom jsme šli do
nejluxusnějšího hotelu, tam jsme pili jen to nejluxusnější
šampaňské, dorůžova jsme se vyspali a když došlo na
placení, tak jsme zbili recepčního. Jenže přiběhla security a
strašně nás zmlátila. Starý pán nechápavě kroutí hlavou a
ptá se A s kým jste tam jeli? No s Čedokem
Aha, tak to já tam byl s Wehrmachtem!
Chlapík jde do důchodu a za ušetřené peníze si chce
koupit něco, po čem vždycky toužil - sportovní auto.
Udělá to a hned vyrazí na dálnici, když se za nim
náhle objeví policejní auto. Chlápek si pomysli: "Mám
Ferrari, ujedu mu jako nic!" 160, 180, 220.
Pak si pomyslí: "Přece se nezabiju" a zastaví
Policajt k němu dojede a říká: "Už jsem slyšel ÚPLNĚ
všechny výmluvy, ale mám dneska dobrou náladu, takže
když mi řeknete něco, co ještě nikdo nezkoušel, nechám
vás jet." Chlápek povídá: "Jsou to dva dny, co mi manželka
utekla s policajtem, a já myslel, že mi ji vezete zpátky".
"JEĎTE!!!!"
Opatovi vlétly pod sukni včely a zle ho popíchaly právě
tam. Někdo mu poradil, že si má ty otekliny máčet v
jogurtu. Opat si sedl nad lavor a máchá si v něm to své
nářadíčko, když vtrhne do pokoje představená a vytřeštěně
čumí. „Co čumíte? To jste ještě nikdy neviděla pořádného
ptáka?“ „Bože můj, již kolikrát, ale ještě jsem neviděla, jak
se to do něho tankuje!“
Policajti vidí, jak sedlák dojí krávu, která přitom pije
Z vědra vodu. Tak ji koupí a říkají si, jaký je to prima kauf
– pije vodu, dojí mléko. Zavedou ji k rybníku, jeden ji strká
hlavu do vody a druhej dojí. Jenže krávu to dusí, tak
posere toho, co dojí. A ten na druhého volá: "Dej jí hlavu
vejš, nasává bahno!!

MOUDRÁ VĚTA

Doba kráčí vpřed a svět se předhání. Už i blbci mají vyšší vzdělání.
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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