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http:// www.louznickyzpravodaj.cz
http://www.facebook.com/groups/325713347009/
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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 21/2017
pro týden:
29. 5. 2017 – 11. 6. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

OBECNÍ GARÁŽ – příprava podkladu na obecní garáž, která bude
sloužit pro potřeby úklidu a sekání obce, se připravuje.

ÚŘEDNÍ HODINY – OBECNÍ ÚŘAD
LOUŽNICE
Pondělí od 16.30 – 18.00
Kontakty:
Starosta – Marcel Tiler: 724 179 359
Místostarosta- Jana Matěásková: 606 688 277
Účetní – Jana Hermanová: 725 071 006
Email: louznice@volny.cz
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Na letošní dětský den jsme pro Vás připravili:
Kouzelník Alex, WRC simulátor, malování na obličej, mažoretky, balonky, cukrovou vatu,
občerstvení, setkání s loužnickými strašidly, které Vás dětským dnem provedou a budou s Vámi
soutěžit ve skákání v pytlích, střílení, jízdě na koni, ukáží jak si upravit a opravit kolo a spoustu
dalších akcí.

Těšíme se na Vás!
https://www.facebook.com/events/275445009552856/
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ZE SPORTU

FOTBAL
Nedělní den na zeleném trávníku v Zásadě patřil charitě. Konalo se zde benefiční fotbalové utkání fotbalového
klubu Amfora na podporu Hospice sv. Zdislavy. Slavnostní výkop zahájila Jiřina Bohdalová a ani mladí fotbalisté
zde nechyběli.
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REALITY V LOUŽNICI a okolí
PRODEJ CHATY 400 M²,
LOUŽNICE

Cena 3 950 000 Kč
Prodej bývalého mlýna s pozemky v
Loužnici u Jablonce nad Nisou
Nabízíme k prodeji historický objekt
bývalého mlýna ze 17. století, tzv.
Kopaňský mlýn, který se nachází v klidné
lokalitě obce Loužnice, vzdálené cca 10
km od Jablonce nad Nisou. Jedná se o
rozsáhlou patrovou stavbu, která je
dlouhodobě nevyužívaná, určená ke
kompletní rekonstrukci. Elektřina je do
objektu zavedena, zdrojem vody je
kopaná studna u domu. Dům obklopují
rozsáhlé pozemky (s vlastním rybníčkem)
o celkové výměře cca 20.000 m2,
pozemky jsou ze dvou stran ohraničené
Kopaňským potokem.
Poloha objektu - Samostatný
Počet nadzemních podlaží objektu - 2
Užitná plocha - 400 m²
Plocha parcely - 20 000 m²
Druh objektu - Smíšená
Stav objektu - Před rekonstrukcí
Typ nemovitosti - Chaty a rekreační objekty
Elektřina - 230 V
Zastavěná plocha - 220 m²
Počet parkovacích míst - 4
http://www.remax-czech.cz/reality/detail/220650/prodej-chaty-chalupy-400-m2-louznice

PRODEJ ČINŽOVNÍHO DOMU, LOUŽNICE
Cena 1 990 000 Kč
Nabízíme k prodeji bytový dům v obci Loužnice, okres
Jablonec nad Nisou. Dům stojí při hlavní silnici
Harrachov-Praha. V roce 2015 zde proběhla
rekonstrukce přízemích prostor na 3 bytové jednotky
1+kk, 2+kk, 3+kk. Rekonsrtukce se týkala nového el.
vedení, ústřední topení, voda i odpad v plastu, nová
okna, omítky, podlahy, včetně nových koupelen a
vybavení bytů kuchyňskými linkami atd. Topení
ústřední, kotel na TP. V domě je možné dále
vybudovat dalších 5 bytových jednotek. 3 byty v 1.
patře a 2 byty jako půdní vestavba. Parkování na
pozemku.
http://www.remax-czech.cz/reality/detail/204353/prodej-najemniho-domu-2000-m2-louznice
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ZE SVĚTA
RADČICE

Neutěšený stav silnice, která protíná obec Radčice, je havarijním a zoufalém stavu a tak paní starostka na ní
upozornila dopisem a fotografiemi na Liberecký kraj, konkrétně panu Markovi Pieterovi - řízení rezortu dopravy –
Odbor dopravy, který je vlastníkem této komunikace.

http://www.radcice.eu/
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HUŤ
V neděli 28. 5. 2017 byla požehnána kaple sv. Vojtěcha v Huti, před její opravou.
Požehnání k zahájení oprav kaple bylo za přítomnosti pana faráře Jana Juchy.

https://www.facebook.com/Hu%C5%A5-Labau-638068976375684/?fref=ts
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VYSOKÉ NAD JIZEROU - Peníze na
nový aparát, díky němuž mohou
operovat velmi těžké vrozené vady
prstů, dostala nemocnice od Kapky
naděje. První pacient je po operaci.
S těžkými defekty srostlých prstových
kostí už mohou chirurgové ve Vysokém
nad Jizerou bojovat podstatně lépe.
Podařilo se jim totiž získat německý
univerzální aparát CUBE fix, kterým po
půlmilimetrech oddalují kosti prstíků.
Pomalu, jen tolik, co unese jemná
dětská kůže. Pak teprve následuje
klasická operace a konečné rozdělení
prstů.
„Pokud vše jde dobře aparátek má
pacient dva až tři týdny. Obsluhuje jej
výhradně lékař. Rodiče by nemuseli
rozpoznat, co kůže snese. A také to
bolí," vysvětlila primářka zdejší nemocnice Alena Schmoranzová. Osm a půlletý Honzík přijel s maminkou z Moravy a už je
po operaci levé ruky. U něj jde o vrozenou vadu na obou rukách.
„Teď si stavebnici ještě nesložím, ale brzo ano," ohodnotil malý pacient dárek, který dostal od Kapky naděje. Ta právě
vysockým chirurgům na speciálním přístroj věnovala čtvrt milionu korun.
„Myslím, že jsme jediní od Aše na východ, kdo jej má. Mám radost, vyřeší nám problémy s operacemi těžkých vad," dodala
primářka s tím, že už mají další pacienty v pořadí. Prvního čeká operace na podzim a druhé dva po novém roce. Na nadaci
se obrátili s prosbou o pomoc sami. „Žijeme z veřejných peněz. To je na provoz. Na investice si musíme sehnat sami,"
uzavřela Schmoranzová.
Nadační Fond Kapka Naděje nedaroval do Vysokého první přístroj. „Zaměřujeme se na děti a rozšiřujeme oblast podpory i
na specializované jedinečné pracoviště, jako je zdejší nemocnice či například popáleninové centrum na Vinohradech,"
uvedla ředitelka Elen Švarcová s tím, že ve správní radě sedí také lékaři.
Ve Vysokém tak mají vrtačku s pilkou a frézkou na extrémně malé kosti, mikronástroje a ultrazvuk na hledání nervů.
JABLONEC N. N. - Další část prestižní série Národní hrdinové, medaile Gabčíka
a Kubiše, představila mincovna na místě jejich posledního boje. Jablonecká Česká
mincovna pokračuje ve své sérii Národní hrdinové. Tentokrát na jedné pamětní
medaili budou hned dva: Josef Gabčík a Jan Kubiš. Autorem je jablonecký sochař
Jiří Dostál. Mincovna se rozhodla medaile uvést na místě, kde parašutisté hrdinně
vzdorovali německé přesile a kde také padli: v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a
Metoděje v Resslově ulici v Praze.
Mincovna prestižní sérii na podzim otevřela medailí s portrétem filozofa Jana
Patočky, teď se přesouvá v hledání hrdinů do dob protektorátu. „Parašutisté,
kteří odstranili říšského protektora Reinharda Heydricha, jsou jedněmi z
nejzářivějších osobností zařazených do série. Význam jejich činu přesahuje
hranice naší republiky a je ojedinělý i v kontextu událostí celé války," uvedl k
tomu marketingový manažer České mincovny Lukáš Jokl.
http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/hrdinsky-cin-parasutistu-dnes-pripomina-pametni-medaile-20170526.html

http://jablonecky.denik.cz/
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LIBERECKÝ KRAJ - V Libereckém kraji proběhla v neděli 21. května rozsáhlá
dopravně bezpečnostní akce zaměřená na motocyklisty. Ti tvoří společně
dětmi, chodci a cyklisty skupinu nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.
„Policisté v Libereckém kraji vytipovali pro dopravní akci tyto okresy proto, že
je motorkáři navštěvují nejčastěji a vedou tudy jejich známé trasy. Na nich pak
vzhledem k četnosti průjezdů motorek a někdy i v souvislosti se stavebnětechnickými podmínkami na silnicích dochází k vážným dopravním nehodám s
jejich účastí. Na Českolipsku jde konkrétně o okolí Dubé a na Jablonecku o
okolí Železného Brodu," uvedla tisková mluvčí Policie ČR Ivana Baláková. V
rámci nedělní dopravně bezpečnostní akce dohlíželi policisté na Českolipsku a
Jablonecku na motorkáře na celkem 29 stanovištích. Zaměřili se na kontrolu
dodržování pravidel silničního provozu, dodržování nejvyšší dovolené rychlosti,
na technický stav motocyklů, používání ochranných přileb, na řízení pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových látek řidiči motocyklů a v neposlední řadě na jejich agresivní jízdu. Tou je například
předjíždění přes plnou čáru, vybržďování nebo předjíždění dvou a více vozidel najednou. „Kontrolami prošlo celkem 96
motorkářů včetně jejich strojů. U patnácti z nich zjistili policisté porušení daných předpisů, a ta se nejčastěji týkala
technického stavu motocyklů. Za své prohřešky 13 motorkářů zaplatilo blokovou pokutu a dva zjištěné přestupky policisté
oznámili do správního řízení. Nikdo z kontrolovaných řidičů motocyklů nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog," upřesnila
Baláková. Problémy s dodržováním povolené rychlosti měli čtyři motorkáři. Motorkáře "rekordmana" zaznamenaly policejní
radary u Dubé na silnici I/9, kde mu na "devadesátce" naměřily rychlost 163 km za hodinu. Dalším hříšníkům změřili
následující hodnoty: 125 km za hodinu na "90" rovněž u Dubé, 109 km za hodinu na "90" u Železného Brodu a 106 na "90" u
Železného Brodu. Jeden kontrolovaný motocyklista se zase policistům přiznal k tomu, že má řidičské oprávnění pouze na
skupinu B a obhajoval se tím, že chodí do autoškoly na oprávnění skupiny A a již brzy má vykonat závěrečné zkoušky.
Vyškolení policisté mohou v průběhu kontroly přistoupit k takzvané technické silniční kontrole motocyklu. Pokud zjistí vážnou
závadu typu B, mohou omezit technickou způsobilost stroje na dobu 30 dnů. O výsledku kontroly vystaví policista doklad.
Vážnou závadou je například hloubka vzorku pneumatiky v hlavních dezénových drážkách nebo zářezech, která není v
některé části šířky běhounu v souladu s požadavky. V případě, že kontrola odhalí nebezpečnou závadu typu C, policista řidiči
motocyklu na místě zakáže další jízdu a motocykl ztrácí technickou způsobilost. O tomto policista rovněž na místě vystaví
doklad. Taková situace nastane například tehdy, pokud je poškození pneumatiky natolik závažné, že bezprostředně ohrožuje
bezpečnost jízdy motocyklu.
„Policisté se nejčastěji setkávají s tím, že si motorkáři vyměňují koncovky výfuku za koncovky jinak laděné, které jsou
hlučnější nebo vyměňují zpětná zrcátka za ta, jejichž odrazová plocha neodpovídá předepsané normě. Tím se dopouštějí
přestupku," doplnila policejní mluvčí. Od počátku letošního ledna do konce dubna evidují policisté na Liberecku 1273
dopravních nehod celkem a u 12 z nich byl účastníkem motorkář. Za stejné období zemřel při dopravních nehodách 1
motocyklista. V loňském roce policisté ve stejném období vyjeli k 1230 dopravním nehodám v kraji a u 10 z nich byl
účastníkem motorkář. V loňském roce za toto porovnávané období žádný motorkář nezemřel. K nedělní dopravně
bezpečnostní akci se připojil i tým BESIPU, který se na stanovišti v Deštné u Dubé rovněž věnoval motocyklistům a ve svém
stánku jim nabídl možnost vyzkoušet si vědomostní test ze zásad bezpečné jízdy. Koordinátor BESIPU pro Liberecký kraj pan
Miroslav Klásek společně se svými asistenty motorkářům věnoval kromě poučných brožurek z oblasti bezpečnosti v silničním
provozu také reflexní kšandy, které motorkáře zviditelní v silničním provozu.
DOLÁNKY - I přes nepříliš dobré počasí se přišlo pobavit a oslavit roční výročí
od otevření Domu přírody Českého ráje v Dolánkách více než 350 lidí. Nejvíce se
líbila stezka pro děti, na které se poznávali květiny Českého ráje, procházela se
zkouška třídění odpadu, přiřazovali se stopy ke správným zvířátkům a pak se
zkoušela zručnost všech účastníků na slackline. Za projití stezky dostávaly děti
malou odměnu. „Uvnitř Domu přírody se tvořilo, téma pro tentokrát bylo jarní květinové. Děti si udělaly vlastní kaktusy z kamínků, ozdobily si květináček,
vytvořily přáníčka s kytičkou a pak si vyrobily květinové zápichy. Venku celý den
mrzli regionální prodejci, ale nedali na sobě nic zdát. Přátelskou atmosféru pak
podtrhovala jazzová skupina v čele s Josefem Uchytilem, přestávali hrát pouze,
když se rozezvonil zvonek, který svolávat malé i velké na představení Čmukařů.
Celý den byl příjemný a my se těšíme na další větší akci, kterou bude Muzejní noc 16. června," shrnula za pořadatele Jana
Maryšková. Dalšími akcemi pořádanými Domem přírody o víkendu byly sobotní exkurze do Klokočských a Besedických skal a
nedělní komentovaná procházka podél řeky Jizery.
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
BOHDALOVICE - V noci z 20. na 21. května dosud neznámý pachatel po rozbití skleněné výplně okna vnikl do
jednoho z domu ve Velkých Hamrech – Bohdalovicích, ve kterém se následně pohyboval. Poté ještě vyrazil okno
do přilehlé garáže, do níž vlezl a odcizil zde vrtačku značky Bosch v hodnotě 500,- Kč. Na poškození domu
způsobil další škodu ve výši 1.000,- Kč. Tímto jednáním se pachatel dopustil trestných činů krádeže a porušování
domovní svobody, za jejichž spáchání mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
TANVALD – 23.5.2017 policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě ve zkráceném přípravném řízení sdělili
32letému muži podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody, kterého se dopustil tím, že 12.
května letošního roku odpoledne v půl druhé otevřel neuzamčené vchodové dveře do jednoho z bytů v bytovém
domě v ulici Horská v Tanvaldě. V něm z batohu na chodbě odcizil dámskou peněženku s finanční hotovostí
3.000,- Kč a stravenkami v hodnotě 800,- Kč. Podezřelému nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.
ŽELEZNÝ BROD - Policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě včera ve zkráceném přípravném řízení sdělili
28letému muži podezření ze spáchání trestného činu krádeže, kterého se dopustil tím, že v době od 19. do 22.
května vnikl do oploceného areálu sběrného dvora v Železném Brodě, kde po vypáčení zámků vnikl do dvou
stavebních buněk, ve kterých bylo umístěné vykoupené zboží. Z těchto buněk následně odcizil jízdní horské kolo a
počítačovou sestavu. Svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 1.400,- Kč. Podezřelému nyní za spáchání
uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
ŽELEZNÝ BROD – 25.5.2017 odpoledne v 17 hodin se v Železném
Brodě na silnici první třídy číslo deset stala dopravní nehoda. Řidič s
vozidlem Škoda Octavia jel ve směru od Turnova na Železný Brod, kde
na rovném úseku silnice za jízdy usnul, najel vlevo mimo komunikaci,
kde narazil čelně do sloupu veřejného osvětlení. Ke zranění osob
nedošlo. Alkohol byl u řidiče vyloučen provedenou dechovou zkouškou,
která měla negativní výsledek. Předběžná výše škody činí 100.000,- Kč.
Policisté z dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří dopravní
nehodu šetřili, věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním
a řidiči havarovaného vozidla udělili blokovou pokutu.
SMRČÍ - Dne 27.05.2017 byli přivoláni turnovští a
semilští profesionální hasiči k dopravní nehodě, která si
vyžádala celkem 7 zraněných. Nehoda byla hasičům
ohlášená ve 12:55 hodin a stala se ve Smrčí, části obce
Mírová pod Kozákovem. V době příjezdu hasičů se na
místě nacházela 3 osobní auta (z toho 2 havarovaná) a
2 cyklisté. Hasiči vyprostili z vozu bez použití
hydraulických vyprošťovacích nástrojů jednoho
zraněného. Dále asistovali ZZS při ošetřování zraněných
a pomáhali s transportem buď do sanitního vozu nebo
do přivolaného vrtulníku LZS. V jednom osobním voze
byly 3 zraněné osoby, ve druhém 2 a zranění utrpěli oba
cyklisté. Hasiči zajistili vozidla proti vzniku požáru a
zasypali uniklé provozní kapaliny. Komunikace byla po
celou dobu zásahu kompletně uzavřena. Než byl na
silnici obnoven provoz, hasiči navijákem rychlého
zásahového automobilu odtáhli na stranu jeden z havarovaných vozů a silnici uklidili od střepů a plastových částí.
KRÁTCE
26.5.2017 21:40 do 22:40; na silnici 28721 u obce Malá Skála okres Jablonec nad Nisou , délka 467m; Pozor!
Zvířata na vozovce; 3 krávy na silnici
28.5.2017 11:55 do 14:00; na silnici u obce Jílové u Držkova okres Jablonec nad Nisou; nehoda; střet dvou OA
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://radar.bourky.cz/ https://www.windyty.com
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,

PONDĚLÍ
29.5.

Den: 26/30°C
Noc: 15/11°C

PÁTEK
2.6.

Den: 23/27°C
Noc: 14/10°C

ÚTERÝ
30.5.

Den: 28/32°C
Noc: 17/13°C

SOBOTA
3.6.

Den: 24/28°C
Noc: 15/11°C

STŘEDA
31.5.

Den: 23/27°C
Noc: 15/11°C

NEDĚLE
4.6.

Den: 24/28°C
Noc: 15/11°C

ČTVRTEK
1.6.

Den: 22/26°C
Noc: 14/10°C

PONDĚLÍ
5.6.

Den: 22/26°C
Noc: 14/10°C

PRANOSTIKY
1.6.
Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.
O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.

8.6.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Když prší na Medarda namokne každá brázda.
Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst.
Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.

3.6.
Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.
5.6.
Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.

11.6.
Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
O svatém Barnabáši bouřky často straší.
Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.

6.6.
O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.

OBLOHA

Slunce

Měsíc 5.6. 2017

ÚKAZY NA OBLOZE

Vychází: 4:47
Zapadá: 20:44

Vychází: 16:34
Zapadá: 3:04

ČERVEN 2017

Červnové obloze bude vládnout
Saturn, který se ocitne 15. 6. v 11
hodin v opozici se Sluncem a bude
tedy na obloze po celou noc. V 15
hodin téhož dne se také nejvíce
přiblíží k Zemi, a to na 9,043 au. Na
obloze ho spatříme jako objekt 0.
magnitudy. V první polovině noci mu
bude společnost dělat planeta
Jupiter. Venuše, stále na obloze
ranní, dosahuje 3. 6. ve 13 hodin
maximální západní elongace. Je ale
nízko nad východním obzorem a její
viditelnost se nelepší, neboť se

FÁZE MĚSÍCE
01.06.

09.06.

17.06.

prodlužuje den a deklinace planety je nízká.
Ke konjunkci Měsíce s Jupiterem dojde 4. 6. ve 3 hodiny. Měsíc bude 1,4° severně a
seskupení Měsíce, Jupiteru a Spiky uvidíme na obloze 3. a 4. 6. Dne 10. 6. ve 3
hodiny bude Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,2° severně). Letní slunovrat
nastává 21. 6. v 5 hodin 24 minut.
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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.
29. 5. 2017
29. 5. 2017
29. 5. 2017
30. 5. 2017
1. 6. 2017
1. 6. 2017
2. 6. 2017
3. 6. 2017
4. 6. 2017
11. 6. 2017
11. 6. 2017

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Ondřej Živný
Šimon Černý
Julie Hendrychová
Šárka Dudychová
Alena Kopalová
Kateřina Fortelná
Jan Němeček
Martin Kordík
David Šourek
Matěj Růžička
Lenka Pešatová

VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
29.5.- 11.6.2017
29.5. - MAXMILIÁN (nebo také Maxmilian) je mužské křestní jméno, které bylo uměle vytvořeno pro syna císaře Fridricha III. z
latinského jména Maximus
30.5. - FERDINAND je jméno germánského původu. Vzniklo ze staroněmeckého Fridunant. Vykládá se jako „riskující mír“ nebo
„připravující se k jízdě“.
31.5. - KAMILA je ženské křestní jméno latinského původu, přechýlené z mužského Kamil. Jméno pochází z latinského camilla, jehož
význam je „osoba vznešeného původu vhodná pro kněžskou službu“.
1.6. - LAURA je ženské křestní jméno. Česká podoba tohoto jména je Vavřinec. Jméno tedy snad pochází od slova „vavřín“. Jméno také
mohlo původně znamenat obyvatele římského města Laurentium.
2.6. - JARMIL je mužské jméno slovanského původu, jeho význam lze stejně jako u jeho oblíbenějšího ženského protějšku Jarmila
popsat jako „milující prudkost“.
3.6. - TAMARA je ženské křestní jméno hebrejského původu - pochází z hebrejského pojmenování pro datlovou palmu (תמר, tamar).
4.6. - DALIBOR je mužské křestní jméno slovanského původu, vzniklé složením výrazu pro „dále“ (nebo také „oddalovat“) a pro „boj“ jeho význam je tedy „oddalovač boje“ (obdoba řeckého jména Télemachos).
5.6. - DOBROSLAV je mužské jméno slovanského původu, jeho význam je obvykle uváděn jako „oslavující svými činy dobro“. Jméno je
rozšířené především u jižních a východních Slovanů, u nás je častější jeho domácí varianta Slávek.
6.6. - NORBERT je původem německé mužské jméno, které je překládáno jako slavný seveřan. Skládá se ze slov Nord (sever) a
původního beraht (jasný, skvělý).
7.6. - IVETA (nebo také zastarale Yveta) je ženské křestní jméno německého původu. Význam jména se vykládá jako tisový luk. Do
češtiny přišlo zřejmě z francouzštiny, kde Yvette je ženská obdoba jména Yves, které vzniklo z germánského Iv, což znamená tis.
8.6. - MEDARD je mužské jméno germánského původu. Jeho vznik je vykládán ze slov macht - „moc“ a hardus - „tvrdý“.
9.6. - STANISLAVA je ženské křestní jméno. Význam jména je stejný jako u jeho mužského protějšku (Stanislav) – „upevni slávu“,
„staň se slavnou“.
10.6. - GITA je ženské křestní jméno latinského původu. Jedná se o zkrácenou verzi jména Margita, které pochází z latinského výrazu
pro „perlu“. Gita v keltském jazyce znamená ušlechtilý člověk.
11.6. - BRUNO je mužské křestní jméno staroněmeckéno původu – znamená v překladu „hnědý, snědý, opálený, brunet“. Jedná se o
latinskou verzi germánského jména Brun. V češtině se skloňuje: Bruno bez Bruna, u středověkých jmen Brunona.
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VÝROČÍ
29.5. 1373 – Markéta Lucemburská (1373-1410), dcera Karla IV. a Alžběty Pomořanské († 4. června 1410)
30.5. 1434 – Došlo k bitvě u Lipan.
31.5. 1721 – Jan Nepomucký byl prohlášen za blahoslaveného.
1.6. 1817 – Český konstruktér a vynálezce Josef Božek poprvé předvedl široké veřejnosti parní loď na Vltavě v Praze.
1.6. 1929 – Pavel Háša, divadelní, filmový,
1.6.1945 – Karel Šíp, zpěvák, textař, scenárista a moderátor
2.6. 1297 – Václav II. byl korunován českým králem.
2.6. 1541 – Vypukl požár, který zničil dvě třetiny Malé Strany a severní část Pražského hradu.
3.6. 1930 − Václav Vorlíček, režisér a scenárista
4.6. 1942 – V nemocnici na Bulovce zemřel na následky atentátu z 27. května zastupující říšský protektor v Čechách a na
Moravě Reinhard Heydrich.
4.6. 1864 – Rudolf Kristián Wrbna-Kounic, český šlechtic, c. k. komoří u vídeňského dvora († 24. prosince 1927)
5.6. 1851 – Ladislav Rott, český podnikatel († 27. června 1906)
6.6. 1913 – Jiří Hájek, právník († 22. října 1993)
7.6. 1802 – Johann Liebieg, východočeský průmyslník († 16. července 1870)
8.6. 1600 – V Praze se konala první anatomická pitva lidského těla. Provedl ji lékař Jan Jesenský (Jessenius). Pitva trvala až
do 12. července.
8.6.1970 – Únos letadla ČSA: Skupina osmi mladých lidí s dítětem přinutila posádku letu Karlovy Vary - Praha přistát v
Norimberku; nikdo nebyl zraněn.
9.6. 2004 – Město Litovel bylo poničeno tornádem (stupeň F3).
10.6. 1348 – Byl položen základní kámen hradu Karlštejn.
10.6. 1791 – Václav Hanka, spisovatel († 12. ledna 1861)
11.6. 1805 – Anna Chadimová, provdaná Slezáková, služka, která vymyslela tanec polka († 3. srpna 1884)
VÝZNAMNÉ DNY
29.5. - Mezinárodní den mírových jednotek OSN
30.5. - Svátek sousedů
31.5. - Světový den bez tabáku
1.6. - Mezinárodní den dětí
2.6. - Den pozemního vojska
4.6. - Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese
5.6. - Světový den životního prostředí, Den rozvoje a vzdělávání dospělých
8.6. - Mezinárodní den oceánů
9.6. - Mezinárodní den archivů
10.6. - Významný den: Vyhlazení obce Lidice
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

Přehled činnosti jednoty ČSPO
1965:
Vlastní plán úkolů předepsaných OV
splněn na 100% a vlastní plán a
závazek k výročí osvobození naši
vlasti Sovětskou armádou splněn
vysoko nad 100%.
Přehled práce:
301 hodin odpracovaných na
úpravě prostranství před zbrojnicí,
údržbě výstroje a výzbroje.
94 hodin stavba sušárny na hadice,
za účasti 10 členů
60 hodin různé práce
235 hodin odpracováno v
zemědělství
Celkem odpracováno 690 hodin.
Bilance jasně ukazuje, že činnost
jednoty ČSPO jest na vynikající
úrovni.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
BŘÍZA BĚLOKORÁ
Bříza je strom, který snad každý zná, bývá až 25 m vysoký s oválnou
korunou. Borka za mlada hladká, žlutavě až načervenale hnědá, později
bílá až šedobílá, loupavá, v dolní části kmene popraskaná. Listy střídavé,
řapíkaté, trojúhelníkovité až vejčité, dvojitě pilovité, ke špičce zúžené, za
mlada chlupaté, později lysé. Květy v jehnědách, samčí jehnědy po 1 až
3 na konci loňských větévek, přisedlé, 3 až 7 cm dlouhé, převislé, žluté
až žlutohnědé, samičí jehnědy 1 až 4 cm dlouhé, stopkaté, zelené,
zpočátku vzpřímené, po opylení převislé. Kvete v IV až VI, plodit začíná
ve stáří 10 až 15 let a dožívá se až 150 let.
Bílé kůry břízy se před vynalezením papíru používalo k písemným
záznamům, zkuste to, můžete tak vytvořit například originální přání k
narozeninám.
Dříve se mladá březová kůra používala i k výrobě oděvů a obuvi. Dřevo
břízy je lehké a nepropouští vodu, vyráběly se z něj např. indiánské
kánoe nebo střešní krytiny a izolace domu.
Bříza je ideálním stromem pro vysušování příliš vlhkých míst, od
pradávna se proto vysazovala např. v blízkosti domů, jejichž zdi trpěly
přílišnou vlhkostí, vzlínající z podloží.
Sbírá se zejména list, nejlépe brzy na jaře, nejúčinnější jsou mladé, ještě
lepkavé listy.
Suší se ve stínu, teplota při umělém sušení by neměla přesáhnout 40 °C. Brzy na jaře (březen) je možno sbírat i
březové pupeny nebo stáčet mízu (tzv. březová voda či šťáva), jež je nejhodnotnější ještě před rašením listů (do
kmene se navrtá 1 až 2 cm hluboká dírka, do níž se vsune hadička, z které pak šťáva odkapává do nádoby).
Droga obsahuje flavonové glykosidy (cca 2%), silice (cca 0,05 až 0,5%, v pupenech až 6%),
pryskyřice, třísloviny (5 až 9%), vitamín C, karoteny, organické kyseliny, saponiny, minerální látky,
betulalbin, olej, cukr a fytoncidy.
Březové listy působí močopudně, užívají se proto zejména při chorobách ledvin a močových cest či
při "vodnatelnosti", uplatní se ale také při revmatismu a dně (v čaji či koupeli), údajně snižují i
hladinu cholesterolu. Březové pupeny se užívají při zánětu kostí, při odvápnění kostí, harmonizují
činnost slinivky a sleziny, pomáhají léčit záněty ledvin. Březová šťáva se osvědčila při revmatismu a
při nedostatečné činnosti ledvin a zároveň je to lidový prostředek k ošetření vlasů.
List se podává ve formě čaje (1 polévková lžíce drogy se přelije šálkem
vařící vody, 10 minut se luhuje, berou se 3 dávky denně) nebo koupele.
Z březové kůry a dřeva se destilací vyrábí dehet, jenž nachází uplatnění
zejména při kožních chorobách.
Recept na čistící čaj:
1 polévkovou lžíci sušených listů přelijeme 250 ml vroucí vody a necháme 10
minut odstát, přecedíme.
Čaj je vhodný jako součást čistící kúry, při revma a kloubních potížích,
nedostatečnosti ledvin a zánětu močového měchýře, při akné a kožních
potížích
Močopudný čaj proti vodnatelnosti:
list břízy 5 (dílů), nať zlatobýlu 5, list buď, medvědice nebo borůvky, nať
přesličky 3, nať rozrazilu 3, nať průtržníku 2, lusky fazolu 2, Dvě lžíce směsi
zalijeme 6 dl vroucí vody a necháme přikryté 15 minut vylouhovat.
Přecedíme a vypijeme nadvakrát, ráno a večer.
Břízová tinktura
Tinktura pomáhá léčit zánět průdušek. Zalijeme surovinu s 55 % alkoholem
a necháme louhovat na tmavém místě po dobu tří týdnů. Vezměte dvacet
kapek jednou denně, se stejným množstvím vody. Tato tinktura je vynikající
lék pro léčbu průdušnice, žaludečních vředů, onemocnění urogenitálního systému.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
JARNÍ SALÁT
250 g čínského zelí, 100 g celeru, 40 g tvrdého sýra, 200 g kuřecích prsou, 1
vejce, zelenou cibulku dle chuti, sůl a pepř dle chuti, petrželku dle chuti,
jogurt dle chuti, provensálské bylinky dle chuti
Kuřecí prsa si osmažte nebo uvařte, totéž i vajíčko. Čínské zelí si nakrájejte
na proužky, celer, sýr, kuřecí maso, vejce a petrželku rovněž. Přidejte trochu
nasekané zelené cibulky a vše spolu dobře promíchejte. Doplňte bílým
jogurtem v takovém množství, jaké máte rádi, můžete jej však nahradit i
olivovým olejem. Osolte a přidejte trochu pepře a můžete hodovat.
CHLEBOVÉ PLACKY
400 g polohrubé mouky, 4 PL olivového oleje, 2 lžičky soli, 2 PL sušeného
droždí, 200 ml vody.
Vodu si ohřejte a nechte v ní rozpustit droždí. Počkejte přibližně 5 minut.
Přidejte sůl, olivový olej a mouku. Vše dobře promíchejte a měli byste
dostat drobivé těsto. Vyndejte těsto na pracovní desku a prohněťte ho.
Musí být pevné a hladké, dokud se tak nestane, musíte ho mísit přibližně
5-7 minut. Potom těsto vložte do misky, zakryjte ho fólií a nechte v teple
1-2 hodiny. Za ten čas by mělo zdvojnásobit objem. Těsto si po nakynutí
rozdělte na 8 stejných částí. Z každého vyválíme placku silnou asi 5-7 cm.
Netradiční chléb můžete tepelně upravit v troubě, ale i na pánvi. Pokud si zvolíte první možnost, předehřejte si
troubu na 220 stupňů a pečte chlebové placky 3-7 minut. Musí Vám nabobtnat, jako bochánky. Potom je vyjměte
z plechu a ještě teplé zakryjte suchou utěrkou. Pokud se rozhodnete je dělat na pánvi, přilijte na ni trochu oleje a
do rozehřátého vložte chleby na přibližně 2-3 minuty. Když se Vám na chlebu udělá bublina, obraťte ho na
druhou stranu. Chléb konzumujte nejlépe teplý, Můžete si ho naplnit Vaším oblíbeným jídlem, nebo si z něj
jednoduše odtrhnout.
SÝROVÉ PLACKY
4 PL polohrubé mouky, 150 g jogurt nebo kysané smetany, 200 g
jemného tvarohu, 2 vejce, ½ lžičky soli, ½ lžičky jedlé sody, 150 g
tvrdého sýra, 2 PL zakysané smetany, 2 stroužky česneku, špetku
bylinek nebo petrželky.
Smíchejte tvaroh, vejce, jogurt pokojové teploty, přidejte jedlou sodu,
sůl a mouku. Vše důkladně zamíchejte, aby vzniklo těsto jednotné
konzistence. Připravte si nádivku. Nastrouhejte sýr, přidejte k němu
prolisovaný česnek, bylinky a kysanou smetanu. Dobře spolu
promíchejte, aby se i česnek a bylinky dostali mezi strouhaný sýr.
Na pánev s rozehřátým olejem dejte polévkovou lžíci těsta, na ni menší lžíci sýrové náplně, kterou trochu přitlačte
do těsta. Po opečení obraťte a opékejte i z druhé strany do zlatova. Podávejte s čerstvou zeleninou a
smetanovým dipem nebo omáčkou.
BROSKVOVÝ DORT
250 g polohrubé mouky, 120 g másla, špetku soli, 3 Pl vody, 500 g
jemného tvarohu, 1 balíček vanilkového cukru, trochu citrónové
kůry, 180 g krystalového cukru, 250 g zakysané smetany, 2 vejce, 3
lžičky škrobu, 400 g konzervovaných broskví
Máslo si rozpusťte, smíchejte ho s moukou a solí, přidejte vodu a
prohněťte těsto. Uložte jej do chladničky na přibližně 20 minut. V
hlubší míse si pomocí ručního mixéru důkladně smíchejte tvaroh,
vejce, cukr, škrob, citronovou kůru, vanilkový cukr a kysanou
smetanu. Těsto dejte do dortové formy vystlané pečícím papírem
tak, abyste pokryli i okraje. Potom ho na několika místech
propíchejte vidličkou, aby se z koláče odpařila vlhkost. Samotné těsto bez náplně dejte do trouby předehřáté na
180 stupňů přibližně na 10 minut. Když se těsto předpečeme, vyndejte ho z trouby a vylijte do něj tvarohovo
smetanovou nádivku. Na vrch naskládejte broskve. Ovoce zatlačte do nádivky, aby z něj trčel jen vrch. Snižte
teplotu v troubě na 170 stupňů a koláč pečte ještě 40 minut. Po upečení nechte dort vychladnout, posypte ho
práškovým cukrem a podávejte.
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DŮM a ZAHRADA
Nyní je čas, kdy je na zahradách spousta práce, co si humorně zahradu rozesmát?
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LOUŽNICKÉ TRADICE
SVÁTEK BOŽÍHO TĚLA
Svátek Božího těla se slavil po uplynutí jedenácti dnů od Božího hodu
svatodušního, což bylo období mezi 21. květnem a 24. červnem- v roce
2017 - 4. června.
Lidé, kteří šli na Boží tělo do
kostela, z Loužnice se
chodilo do Držkova nebo až
do Bzí, měli sebou na
posvěcení věnečky a věnce,
zhotovené z různých lučních
bylin. Hospodyně pak takový
věnec dávala dobytku a to především kravám při telení. Posvěcené věnečky chránily celé hospodářství
před bleskem a krupobitím. Po mši se šlo v průvodu k jednotlivým oltářům. Oltáře byly čtyři, u každého
z nich se četl začátek jednoho ze čtyř evangelií a u každého z nich se udělovalo požehnání. Větvičky
břízy a lípy, které zdobily oltáře, prý měly zázračnou moc. Pokud se takový proutek zasadil na pole, kde
byl zasazen len, vyrost pak len do závratných výšek. Cestu, po které kráčel kněz, děvčata hojně
posypávala květy a lístky. Před každým domem bývalo tento den pečlivě zameteno. U nás byl průvod
spojován s prosbami za příznivé počasí pro nadcházející léto a před různými živelnými katastrofami. Na
počátku 20. století bylo zvykem, že rodiny stavěly před svým stavením malé oltáře podle svého vkusu a
ze všech koutů se ozývaly rány z hmoždířů.
LETNICE - 4. června 2017 - Ve starověku slavila tento svátek církev již
poměrně brzy; první zmínky se objevují však až ve 3. století. Protože v
křesťanském chápání letnicemi vrcholí padesátidenní oslava Velikonoc,
byly (a nadále jsou) letnice považovány za jednu z nejvýznamnějších
křesťanských slavností vůbec. Ve 4. století se začala v předvečer této
slavnosti slavit vigilie a po ní se slavil oktáv Seslání Ducha Svatého.
Liturgická barva letnic byla vždy červená – tento zvyk zřejmě pochází ze
slavnostního římského oděvu, který byl barven purpurem. V českých
zemích se letnice slavily od příchodu křesťanství, avšak ještě dlouho poté
v lidové zbožnosti přetrvávají pohanské obyčeje, byť naroubované na
nové náboženství, jak dokládá i kronikář Kosmas, když roku 1092 píše o
knížeti Břetislavu II., že vyháněl ze země čarodějníky, věštce a pohanské hadače. Kníže vykořenil podle
Kosmy též „obyčeje pověrečné, které vesničané, posud polou pohané, o Letnicích v outerý nebo ve
středu zachovávali, přinášejíce dárky ke studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům obětovali“.
PRVNÍ SEKÁNÍ TRÁVY
Bývalo zvykem, že mládenci dívku, která šla poprvé
v novém roce na trávu, polévali vodou, prý aby
nebyla lenivá. Sena sečeného koncem května si
hospodyně nesmírně vážily a dávaly je dobytku
jako lék. Kdo sekal trávu o Svatodušní svátky,
tomu by vypadalo tolik vlasů, kolik posekal stébel.
Utrhl-li hospodář na svátek svatého Jana Křtitele
(24.6.) tři hrsti trávy ze sousedovy zahrady nebo
louky a poté vešel po kolena do vody a trávu hodil
za sebe, přetáhl tím veškerý užitek sousedova
domu a hospodářství k sobě.
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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ JE NA SVĚTĚ JIŽ 12 LET
Již od roku 2005 vychází v naší obci každý týden « LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ », můžeme říci, že je to
tradice.
A jak to všechno vzniklo?
Díky narození Vojtika Němečka, protože všichni naši « lufťáci » a kamarádi, chtěli vědět veškeré
podrobnosti o jeho narození. A tak začal postupně a pravidelně vznikat « Loužnický Zpravodaj ».

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICKY_ZPRAVODAJ_2005%2C_aneb_jak_to_vsechno_zacalo/
DĚKUJEME VŠEM ZA PŘÍZEŇ
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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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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

ZÁBAVY A SLAVNOSTI
Přesto, že se naříká na špatné časy, jest zde pořádáno dosti zábav,
divadel, večerů atd.
Jsou sice tyto zábavy méně navštěvovány a také se při nich méně pije.
Vstupné také zlevnilo.
Dnes nečiní se ani tolik nároků na hudbu.
Kdežto dříve nevěděli členové pořádající zábavu, kterou hudbu si mají
opatřiti, dnes obstará celý ten rámus několik hudebníků, tak zvaný jazz
(čte se džes a posměšně se říká „břez“).
V poslední době začíná účinkovat při zábavách hudba loužnická, což
jest takové sdružení hudebníků i nehudebníků, kteří hrají lacino, ba
často i zadarmo, jen když jest nějaká ta „slza“. Duší celého tohoto
sdružení jest Josef Kaizler ze Záduší.
Byl pořádán v „Sokolovně“ Sokolský ples, 21. 1. tento pořádán
s hasičem společně.
I Haluškový večer 10. 2., Jarní vínek o Huťské pouti.
Pouťová zábava 8.7.
V Sokolovně sehrány tyto divadla.
18. 3. – V tom domečku pod Emauzy. Toto divadlo hráli naši též
pohostinsky v Halšovicích (tak se dříve říkalo Alšovicím, pozn red.) a
v Jílovém
14.10. Matka Kráčmerka
1.11. Mlynář a jeho dítě
9.12. Zámecké strašidlo a na Vánoce
opereta Veselá vojna.
Toto hráli pohostinsky v Jílovém (Měli
však tam malou návštěvu).
Akademie byly dvě, Na oslavu
presidentových narozenin dne 4. 3. a na
oslavu 28. října.
Jako každoročně pořádána na Bílou
sobotu u školy slavnost „míru Červeného
kříže“.
Činnost v Sokole poněkud ochabla,
následkem oživení sportovního kroužku.
Na Záduší zakoupil předloni Sokol
pozemek od Františka Malého, na kterém
chce zříditi svoje hřiště a koupaliště.
V tomto roce bylo započato s urovnáním
terénu.
Všeobecný úsudek o tomto podniku jest,
že úprava vyžádá si mnoho práce i
finančních nákladů a což hlavního jest,
zůstává to na katastru obce Držkovské.
Foto: ochotníci Loužnice
Pokračování příště…

26

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 21/2017
PRO ZASMÁNÍ
U podnikatele zazvoní telefon: "Unesli jsme tvou tchyni,
okamžitě pošli výkupné 100.000 dolarů!"
"A když odmítnu zaplatit?" "Tak ti ji naklonujeme!"
Tati, proč se indiáni malují?"
"To je když jdou do boje." "Tak si dej pozor na mamku,
už hodinu stojí před zrcadlem!"
Táta říká dcerce: "Jestli zítra dostaneš z té písemky horší
známku než jedničku, zapomeň, že jsem tvůj otec."
Druhý den se otec ptá: "Tak co jsi dostala z té písemky?"
Dcera po chvilce odpoví: "A ty jsi kdo?"
Ve škole na poslední hodině říká paní učitelka: "Kdo
odpoví na moji otázku jako první, může odejít domů."
Pepíček naschvál bouchne pravítkem o lavici.
Paní učitelka se ptá: "Kdo to udělal?" Pepíček řekne:
"Já.....na shledanou
Co je vzácnější než siamská dvojčata? Na tuto otázku
nakonec dokázali odpovědět až čeští vědci. Vzácnější než
siamská dvojčata je cikánský jedináček.
Politici jsou jako holubi.
Všechno poserou a střílet se nesmí.
Umřel, protože měl špatnou karmu. Vy jste nějaký léčitel,
esoterik? Ne, revizák plynových zařízení...
Manžel se šťourá v jídle a ptá se své ženy: "To je zase z
plechovky?" Ano, zlatíčko. Na plechovce byl tak
roztomilý pejsek a navíc na ní stálo: "Pro vašeho
miláčka", tak jsem neodolala."
Hádají se Francouz a Čech o národnosti Adama a Evy.
Francou z: Ten, kdo kvůli své družce obětuje žebro,
nemůže být nikdo jiný než Francouz. Čech: Ten, kdo
může chodit s holým zadkem a myslet že je v ráji,
nemůže být nikdo jiný než Čech

MOUDRÁ VĚTA
„Pravda je jen jedna. Proto ji nemůžeme mít každý.“
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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http://www.iqvytapeni.cz/
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RESTAURACE OTEVŘENA
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