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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 23. / 2012
pro týden:
27. 6. 2012 – 4. 7. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY!
Ve většině základních a
středních škol, bude vyučování
ukončeno v pátek 29. června
2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od
soboty 30. června 2012 do
neděle 2. září 2012.
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013
začne v pondělí 3. září 2012.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny!

ZKOUŠKA SIRÉN
Vážení občané,
dovoluji si Vás upozornit, že ve
středu 4. července 2012 ve 12
hodin, proběhne pravidelné
celostátní prověření funkčnosti
sirén. Zkušební tón je
nepřerušovaný a trvá po dobu 140
sekund.
------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------VANDALOVÉ VE VSI

Často se stává,
že v okolí
autobusových
zastávek bývá
nepořádek, ale
nejen tam, také
na zahrádce
před Kulturním
domem.
Nejenom, že
nezvaní hosté
zde zanechávají
nepořádek –
rozbité
popelníky, odpadky, ale co je závažnější a pro všechny
návštěvníky nebezpečné, často se stává, že je rohožka
postavená, či jinak posunutá a kdokoliv může spadnout
do díry pod ní. Proto buďte opatrní.
NOČNÍ TOPIČI ZNEČISŤUJÍ VZDUCH V OBCI
Poslední dobou se často stává,
že noční vzduch v naší obci je
znečisťován spalováním
umělých hmot. Je to opravdu
šílený smrad. Prosím používejte
popelnice, či pytle na tříděný
odpad. Již brzo bude další svoz
tříděného odpadu. O dalším
svozu tříděného odpadu budou
informace podány včas a všem
v naší obci.

Místní knihovna
v Loužnici oznamuje:

ve čtvrtek,
28. června se knihy nepůjčují.
Během prázdnin, bude
knihovna otevřena každý
čtvrtek ve zkráceném provozu
od 17.30 do 17. 50.
Od 30. srpna do 13. září včetně
bude knihovna zavřena.
Dagmar Lancová, knihovnice
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Od 15 hodin začíná představení Loutkového divadla na Malém sále!
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ZE SVĚTA

ŽELEZNÝ BROD - MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ zve
všechny zájemce o plavání a příjemnou relaxaci k
návštěvě.
Koupaliště je otevřeno v případě příznivých
klimatických podmínek v době od 10 do 19 hodin.
Výše vstupného zůstává stejná jako v minulých letech
- celodenní vstupné pro dospělého činí 50.- Kč, pro
děti 30.- Kč, odpolední vstupné (po 15. hodině) činí
pro dospělého 30.- Kč, pro děti 10.- Kč. Vstupné se
nově vybírá po celou provozní dobu, ukončení výběru
vstupného jednu hodinu před uzavřením koupaliště
bylo zrušeno. Návštěvníci jsou povinni dodržovat
základní hygienická pravidla (povinnost osprchovat se
před vstupem do bazénu, vstup do bazénu pouze v
plavkách, atd.). Návštěvník, který nedodržuje
organizační řád nebo nedbá pokynů správce
koupaliště, bude správcem vykázán bez náhrady
vstupného. V areálu je k dispozici hřiště, zapůjčit lze
míč na volejbal či kopanou, lze si zahrát i stolní tenis.

VELKÉ HAMRY – JESENNÝ - Turistický oddíl
mládeže Liščata Velké Hamry pořádá ve dnech 22. 29. 7. 2012 Liščí letní dětský tábor. Tábor je postaven
v pěkném přírodním prostředí na kraji lesa u obce
Jesenný. Daleko od rušné silnice a mimo ohrožení
záplavami. Maximální počet dětí je čtyřicet, což je
zárukou rodinné pohody a dostatku času vedoucího
na táborníky. Děti budou ubytovány v čtyřlůžkových
chatkách, tábořiště je vybavené sprchami,
umývárnou, splachovacími záchody, jídelnou a
kuchyní. Koupaliště je vzdáleno necelý 1km a pod
tábořištěm protéká potok Vošmenda. Táborníky čeká
celodenní výlet, dle počasí koupání, dny i večery plné
pohybu a velmi netradiční celotáborová hra.
Cena tábora je 1500,- Kč a zahrnuje dopravu z
Velkých Hamrů do tábořiště, ubytování, 5xdenně
stravu, pitný režim, celodenní výlet, pojištění a
odměny. Po nutné předchozí domluvě je zde možnost
individuálního stravovacího režimu (speciální dieta),
na který bude osobně dohlížet vrchní nutriční
terapeutka. Přihláška je ke stažení na stránkách
tábora liscitabor.com.

JABLONEC n.N. - Již tradiční pochod městem s bubeníky,
mažoretkami a vílou Nisou se konal dnes odpoledne v
Jablonci nad Nisou. Slavnostní průvod přivítal před radnicí
náměstek primátora Petr Tulpa.

JIŘETÍN POD BUKOVOU - Stále častěji můžeme v našem
regionu pozorovat příznivce cyklistiky, kteří vyrážejí do
terénu na starších typech kol. Velocipédistů stále přibývá i
díky každoroční spanilé jízdě po cyklostezce Járy Cimrmana,
která vede Tanvaldskem. Jedním z milovníků těchto
nepřehlédnutelných kol je i Alois Bajcar z Jiřetína. Jeho
toulky vedou nejen naším regionem, ale vyráží i za jeho
hranice.
JABLONEC n.N. Kdo se pohyboval v
pátek v jablonecké
nemocnici, mohl si
všimnout
natáčejícího štábu.
Točil se zde
instruktážní film,
jehož cílem bude
podat občanům
základní informace o průběhu plánované operace, co je čeká
a proč, co se s nimi děje před a po operaci a podobně. V
dokumentu si zahrála herečka Pavla Tomicová, ale i personál
nemocnice.
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ŽELEZNÝ BROD - V sobotu 23. června 2012 se
uskutečnila, za účasti úctyhodného množství diváků,
soutěž v plavbě roztodivných plavidel a jejich posádek
po řece Jizeře v Železném Brodě. Novodobou
neckyádu uspořádal Dům dětí a mládeže Mozaika ve
spolupráci s Městem Železný Brod. Navázal již tak
podruhé na tradici neckyád, která ve městě probíhala
pravděpodobně do roku 1982. Do cíle pod mostem
dorazily následující posádky: Železnobrodská duše,
Státní kasa ve složení Politik a Lobista, Necky, Těžká
pohoda, Jizerské královny, Tajná policie, Jack Sparrow
a Plaváček. Přihlášeny byly původně další tři plavidla,
ale stroje se bohužel rozpadly ještě před startem.
Průběh neckyády slovem provázel Jaroslav Rydval a k
mání byly i pamětní skleněné medaile. Závod o
nejrychlejší přeplutí napříč korytem Jizery vyhrála
posádka mladých hasičů Železnobrodské duše.
Letošní neckyáda byla obohacena kulturním
programem na Malém náměstí včetně možnosti
občerstvení. Od 10.30 hod zahrála kapela Fernandez
a od 12 hod Suffering souls. Sluníčko svítilo, diváci
zaplnili obě strany nábřeží i most v opravdu hojném
počtu a tak si do příštího ročníku stačí přát ještě větší
účast odvážných a nápaditých plavidel. Lákadlem
budou opět hodnotné ceny.

2012

KRÁSNÁ - Svátek křesťanského světce Jana Křtitele, který
žil v první polovině 1. století, se slaví 24. června už od 5.
století. V Kittelově muzeu na Krásné si jeho památku
připomněli o uplynulém víkendu. V českých zemích byla silně
zakořeněna tradice svatojánských obyčejů, které měly
vyvolat magickou ochranu úrody i její povzbuzení k většímu
výnosu. S tím souvisí i pálení svatojánských ohňů. Také se
traduje, že byliny nasbírané o svatojánské noci mají
kouzelnou noc. Na Krásné spojili Svatojánský víkend s
muzejní nocí v Kittelově muzeu, které se stále vyvíjí a
rozšiřuje své expozice. Po oba dny probíhaly výtvarné
dílničky pro děti současně s poznáváním bylin a květin. V
sobotu po 12 hodině měli návštěvníci akce možnost navštívit
komentovanou exkurzi Kittlovým domem. Právě
rekonstruovanou budovou tzv. Burkem prováděl Richard
Hübel, který se již mnoho let snaží o jeho obnovu a
zpřístupění veřejnosti. Obnova Kittelova domu je financována
Ministerstvem kultury z programu Záchrany
architektonického dědictví. Od roku 2004 na jeho
rekonstrukci přispívá i Obec Pěnčín jedním milionem korun
ročně. V současné době je snaha o dokončení obnovy z
Norských fondů. Pokud se to podaří, historicky velmi cenný
objekt bude celoročně využíván jako kulturní centrum. Podle
původního projektu z roku 2005 se v přízemí počítá s dalšími
expozicemi Kittelova muzea. V 1. patře budou zbudovány
dva dobové pokoje určené k pronajímání hostům a také
prostory pro workshopy či spolkovou činnost. Nejvyšší patro
bez zateplení bude využito jen sezónně. Sklepní prostory
částečně zaplní technické zázemí, ale mohly by se využít i na
pořádání různých koncertů a výstav. Ve večerních hodinách
se před Kittelovým muzeem povídalo o Svatojánských
tradicích a obyčejích, opékaly se buřty a pohodové posezení
zpestřily skladby zahrané na housle. Raritou víkendu se staly
noční prohlídky muzea a Burku při svíčkách a lucernách. Na
závěr se také netrpěliví návštěvníci dozvěděli, jaká bylina je
zasvěcena sv. Janu. Také vás to zajímá? Je to třezalka
tečkovaná.

SEMILY - Od pátku do neděle se v Semilech konala
pouť. Kromě atrakcí pro děti a nezbytných stánků byl
připraven i letos rozsáhlý hudební program. Hlavním
sobotním hitem byla skupina Holki, ale prostor před
semilským zámkem se zaplnil i při dalších
vystoupeních.

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

23.6.2012 00:45 do 01:45 na silnici 10 u
obce Plavy okres Jablonec nad Nisou; Silnice
I/10 na trase Držkov, Plavy u čerpací stanice
plynu - nehoda; 2 havarovaná vozidla; - 2 x
OA bez zranění.
22.6.2012 19:30 do 20:30 na silnici 10 v obcích
Pěnčín a Železný Brod okres Jablonec nad Nisou,
délka 1.1km Pozor! Zvířata na vozovce; stádo zvířat
na vozovce; - na komunikaci se pohybuje 7 ks Ovcí
20.6.2012 15:00 do 16:15 na silnici 10 u obce
Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; první
vracečka od Žel. Brodu směr Loužnice - všechny
nehody byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další
problémy; - požár osobního auta
20.6.2012 08:45 do 09:45 na silnici 287 v obci
Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; na konci obce
Bratříkov ve směru na Železný Brod - Pozor! Zvířata
na vozovce; - 4 ovce na vozovce
19.6.2012 20:05 do 22:05 na silnici 28738 v obci
Pěnčín okres Jablonec nad Nisou nehoda; probíhají
záchranné a vyprošťovací práce, nebezpečí; havárie OA do domu, se zraněním. Na místě ZZS,
HZS.

JABLONEC NAD NISOU - Ve středu 20. června v
10.45 hodin došlo v ulici Budovatelů v Jablonci nad
Nisou k dopravní nehodě. Touto ulicí jela ve směru
na Liberec řidička s vozidlem zn. Škoda Octavia, kde
byla nucena situací vyvolanou v silničním provozu
zastavit. Na to však již nestačila zareagovat za ní
jedoucí řidička s vozidlem zn. VW Passat s přívěsem
a do zadní části Octavie narazila. Při této dopravní
nehodě byla zraněna řidička z Octavie a její
spolujezdkyně. Z místa nehody je na ošetření do
nemocnice převezla Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje. Předběžná doba léčení nebyla
dosud stanovena. Alkohol byl u obou řidiček
vyloučen provedenými dechovými zkouškami.
Způsobená škoda činí předběžně částku 40.000,- Kč.
Věc nadále šetří policisté ze Skupiny dopravních
nehod v Jablonci nad Nisou.
SEMILY - Ke střetu motocyklu s osobním vozidlem
došlo včera ráno krátce před osmou hodinou na
Riegrově náměstí v Semilech. Šestnáctiletý řidič
motocyklu narazil do automobilu, který jel před ním
a odbočoval vpravo na parkoviště. Mladík přitom
utrpěl zranění a byl letecky transportován do
nemocnice v Liberci. Vliv alkoholu byl u obou řidičů
na místě vyloučen. Způsobená škoda byla vyčíslena
na 30 000 korun. Příčiny a okolnosti nehody šetří
dopravní inspektorát v Semilech.
JABLONEC N.N.- Žena utekla před pachatelem z
vozidla. V pátek 22. června v 10.45 došlo na
parkovišti u obchodního centra v ulici Želivského v
Jablonci n.N. k loupeži. Neznámý pachatel zneužil

chvilky, kdy se 47letá žena chystala odjet z
parkoviště s vozidlem značky Nissan Qashgai.
Pachatel nepozorovaně otevřel dveře u spolujezdce,
nasedl do vozidla a ženě k obličeji přiložil pepřový
sprej se slovy, ať rychle odjede. Žena v obavě o své
zdraví, vyskočila z vozidla a křičela o pomoc.
Pachatel přesedl na místo řidiče a s vozidlem odjel.
Spolu s vozidlem přišla žena o nákup, peníze, mobil
a doklady, vše v hodnotě 400 000 Kč. K popisu
pachatele víme, že se jednalo o muže ve věku 50 –
60 let, který byl hubené 180 cm vysoké postavy,
měl hubený podlouhlý obličej, byl opálený, mluvil
česky hlubším hlasem a na rukou měl vystouplé žíly.
Oblečen byl do trika či košile s krátkým rukávem,
plátěných kalhot a kšiltovky stažené do očí. Policisté
okamžitě vyhlásili pátrání po vozidle a případ šetří
pro podezření ze spáchání trestného činu loupeže,
za což může být pachatel potrestán až desetiletým
trestem odnětí svobody. Policisté žádají případné
svědky události, aby svá svědectví předali na
nejbližší policejní oddělení nebo přímo na linku
tísňového volání 158. Děkujeme.
PLAVY - V sobotu 23. června v 0.40 došlo v katastru
obce Plavy k nehodě mezi dvěma vozidly značky
Mitsubishi. Ve směru od Plavů na Držkov jel 49letý
muž z Mladé Boleslavi s vozidlem černé barvy.
Vzhledem k tomu, že nejel zcela u pravého okraje
vozovky, srazil se s protijedoucím vozidlem červené
barvy, jehož řidič také nejel zcela u kraje vozovky.
Policisté při kontrole, zda řidiči neřídili pod vlivem
alkoholu, odhalili, že muž z černého vozidla požil
před jízdou alkohol. Přístroj Drager muži naměřil
více než 1,5 promile alkoholu v krvi. Muž doznal, že
pil nejenom pivo, ale přidal i tvrdý alkohol. Z místa
nehody tak odešel bez řidičského průkazu a delší
dobu si nezařídí. Při nehodě došlo i ke zranění, které
utrpěla spolujezdkyně z červeného vozidla. Policisté
dopravního inspektorátu zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky, za což může být muž z
černého vozidla potrestán odnětím svobody v trvání
až na jeden rok. Nehoda dále zůstává v šetření
skupiny dopravních nehod
LUČANY - V katastru obce Lučany nad Nisou došlo v
sobotu 23. června v 10.45 k nehodě mezi osobním
vozidlem a motocyklistou. 44letý muž z Ústí nad
Labem jel s vozidlem značky Škoda Fabia směrem
na Jablonec nad Nisou. Při nájezdu do prudké
levotočivé zatáčky mu z protisměru vyjel do jeho
jízdního pruhu motocyklista, který po střetu s
vozidlem neupadl a ujel směrem na Tanvald.
Úlomky střepů z rozbitého okna poranili nezletilého
spolujezdce ve vozidle, naštěstí pouze lehce.
Zarážející zůstává skutečnost, že motocyklista jel ve
skupině motocyklistů, kdy po nehodě nezastavil ani
jeden z nich. Policisté dopravního inspektorátu
žádají svědky události, aby se přihlásili na telefon
974 474 254 nebo na linku 158. Děkujeme.
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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
27.6.

Den: 19/23°
Noc: 13/9°

NEDĚLE
1.7.

Den: 27/31°
Noc: 18/14°

ČTVRTEK
28.6.

Den: 20/24°
Noc: 13/9°

PONDĚLÍ
2.8.

Den: 26/30°
Noc: 18/14°

PÁTEK
29.6.

Den: 19/23°
Noc: 13/9°

ÚTERÝ
3.7.

Den: 26/30°
Noc: 18/14°

SOBOTA
30.6.

Den: 28/32°
Noc: 17/13°

STŘEDA
4.7.

Den: 25/29°
Noc: 18/14°

PRANOSTIKY

27.6.
Jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po sedm neděl.
Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
Pro déšť na den Ladislava dlouhým mokrem bolí hlava.
Prší-li na svatého Ladislava, déšť dlouho přetrvá.

29.6.
Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý.
O Petru-li prší, třicet dní déšť se vyprší.
Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší.
Na svatého Petra Pavla když hrom tříská, hřiby do země zatiská.
Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.
Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.
Je-li od Petra až po Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
O svatém Petru a Pavlu zabalme se do svých shawlů

2.7.
Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
Prší-li na den Panny Marie navštívení, čtyřicet dní
jasno není.
Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se
voda vrší.
4.7.
Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i
kopa.
Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
Když prší na svatého Prokopa, zmokne každá
kopa.
Prokop – zelí okop!
Svatý Prokop – štěpy okop!
Svatý Prokop hřiba nakop.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 3:55
Zapadá: 20:16

Meteorické roje
27. června nastává maximum meteorického roje Bootidy. Mateřská kometa
tohoto roje 7P/Pons-Winnecke má oběžnou dráhu, která se přibližuje k Zemi
na vzdálenost 0,24 AU (z vnější strany). Ačkoli je to vzdálenost poměrně
velká, byla v 19. století díky prachovým částicím uvolněným z jádra komety
zaznamenána aktivita roje. V roce 2012 se očekává frekvence 10 až 20
meteorů za hodinu. Maximum bude poněkud rušeno Měsícem v první čtvrti.
Ten však brzo zapadne. Radiant v souhvězdí Pastýře bude nad obzorem
celou noc.

Měsíc

Vychází: 11:36
Zapadá: 23:17
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

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

28. 6. 2012
28. 6. 2012
29. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012
2. 7. 2012

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

Josef Marek
Ela Berntová
Jaroslav Hnídek st.
Pavel Daníček ml.
Mimi Rogers
Tomáš Blažek st.

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

VÝROČÍ
27.6. 1925 – Firma
Laurin & Klement byla
sloučena se společností
Škoda Auto.
29.6. 1793 – Josef
Ressel, vynálezce
lodního šroubu
29.6. 1912 – Vlasta
Fabianová, česká
herečka
30.6. 1939 – Naďa
Urbánková, zpěvačka
1.7. 1899 – Jindřich
Plachta, český herec
2.7. 1930 – Ota Pavel,
prozaik a novinář
2.7. 1932 – Waldemar
Matuška, zpěvák
3.7. 1854 – Leoš
Janáček, český hudební
skladatel
4.7. 1924 – Oldřich
Lipský, režisér, herec
VÝZNAMNÉ DNY
27.6. - Významný den:
Den památky obětí
komunistického režimu,
Světový den
sdělovacích prostředků
Světový den rybářství.
Den politických vězňů,
Světový den diabetiků
30.6. - Den
ozbrojených sil ČR
1.7. - Světový den
architektury
2.7. - Světový den
neidentifikovatelných
létajících objektů UFO
Mezinárodní den
družstev
4.7. - USA: Den
nezávislosti (1776)

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE
Úryvky z Loužnické kroniky:

……Další podmínkou k rozvoji
našemu průmyslu, byl
Kopaňský potok, který
protéká středem obce a
dával možnost k zřízení
vodních děl. Potok dával
první pohonnou sílu
brusírnám a sklářským
výrobnám, bez které se
žádná průmyslová výroba
nemohla obejíti. Zvláště
v dřívějších dobách, doku
nebyly známy, neb těžko
dosažitelné jiné pohonné síly, a dokud nebyla elektrizace. Vodní díla vzhledem k levnému
pohonu se udržely u nás dodnes.
Poslední dobou přispěla k rozvoji sklářského průmyslu také Sklářská škola v Železném Brodě.
I v naší obci absolventi této školy založili sklářské výrobny. Broušení dutého skla: Tom
František, výroba figurek? Tomeš Slavomil.
Rozsah průmyslu a živnosti byl po druhé světové válce v naší obci velmi čilý, jak možno
posouditi dle uvedeného rozboru. Koncem roku 1947 bylo v naší obci 15 živností
průmyslových, výrobních i obchodních a 9 živností řemeslných.
Živnosti sklářské, výrobní
Broušení dutého skla, kristalie: Malý František, Vobicka Josef, Tom František (od roku 1945
pod národní správou)
Továrna na výrobu skleněných perlí: V Linka a syn. Výroba skleněných perlí: Prokop
František. Výroba skleněných perlí a kovových doplňků: Šourek František. Výroba skleněných
perlí: Šourek Petr. Výroba voskových perlí: Vavřich Václav. Výroba skleněných figurek:
Tomeš Slavomil. Výroba skleněných perlí mačkaných: Blažek František (od roku 1945 pod
národní správou). Výroba skleněných perlí mačkaných: Blažek Josef. Výroba zboží u umělých
hmot: Linka Miloslav st. Výroba růženců a obchod se sklem: Laurin Josef. Výroba a prodej
zboží proutěné: Pavlata František, Pavlata Bohuslav.
Mimo uvedené výrobny, bylo zde několik domácích dílen (mačkáren, kde pracovali domácí
dělníci pro některé tak zvané faktory:
Živnosti řemeslné:
Černá Josef: krejčí, Štumpe Antonín: krejčí, Bernt Jaroslav: truhlář, Černý Josef: osobní
autodopravce.
Novotný Bohumil: řezník, Hostinec U Linků a obchod se smíšeným zbožím U Linků: nájemce
Hlůže Antonín, smíšený obchod U Pavlatů: Pavlatová Sláva, Hostinec U Studničků:
Studničková Jitka.
(foto: brusírna U Tomů)
Pokračování příště… … … … … … … … … … …
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
VAVŘÍN PRAVÝ (Laurus
nobilis) - (vavřín vznešený,
bobkový list, bobek )
Vavřín je vždy zelený strom
nebo keř, původní ve
Středozemí
Celé vědecké jméno "Laurus
nobilis" znamená "urozený
vavřín". Ve starém Řecku byl
vavřín zasvěcen Apollónovi,
bohu poesie, proroctví a léčení. Vavřín se vysoce
cenil jako léčivá rostlina a byl jednou ze 400
léčivých bylin popsaných Hippokratem. Proto také
byl zasvěcen Apollónovu synu Asklépovi, řeckému
bohu medicíny, a po mnoho století se používal proti
různým nemocem.
Římští vojáci nosili vavřín po vyhrané bitvě jako
znak vítězství. Pro Římany byl symbolem moudrosti
a slávy a vavřínovými věnci korunovali vítěze a
hrdiny. V alžbětinské Anglii se na podlahy obydlí
význačných osob sypaly vavřínové listy.
V Římě se vavřín také považoval za očišťující bylinu
a věřilo se, že má schopnost zabránit nemoci.
Během morové epidemie přestěhoval císař Claudius
celý dvůr do Laurentia, které bylo proslulé
vavřínovými stromky. Lidem se tehdy doporučovalo
mít proti infekci v ústech vavřínový list. Je zajímavé,
že v r. 1629 - právě před propuknutím velké morové
epidemie, odumřely všechny vavřínové stromky
kolem univerzity v Padově.
Lidové pověry:
Existovala
pověra, že vavřín
je stromem
ochrany, který
zahání jak čáry a
kouzla, tak i
blesk, protože
blesk do vavřínu
nikdy neuhodí.
Listy z vavřínu prý přinášejí příjemné sny. Vavřínové
bobule se kdysi podávali proti otravě způsobené
jedovatými živočichy. K urychlení porodu se
podávalo sedm bobulí. Svazky vavřínových listů se
kdysi věšely kolem domu, aby zabránili strašidlům
provádět různé zlomyslnosti.
Léčivé účinky:
Každá část rostliny má léčivé vlastnosti, neměly by
se však používat vnitřně. Vavřín se doporučuje
používat pouze k ochucení pokrmů, a to v malém
množství. Předávkování způsobuje zvýšení krevního
tlaku, zrychlení tepu a zvracení. Čerstvé listy vavřínu
se mohou přidat do koupele, které má ulevit od
bolesti končetin.

Užití v kuchyni:
Bobkový list chutná trpce,
aromaticky, kořenitě a trochu
hořce. Obzvláště hořké jsou
čerstvé listy.
Všechno, co je kyselé, může být
okořeněno bobkovým listem:
kyselé zelí, okurky, zelené fazolky,
zelená rajčata, míchaná nakládaná
zelenina, hodí se do zvěřinových či
rybích jídel, ke gulášům, ke všem tmavým omáčkám
a hotovým bramborovým jídlům.
Ze starých herbářů:
Naše kuchařky užívají bobkový list hlavně do
omáček, při vaření ryb a při nakládání okurek.
Ze zralých plodů, které přicházejí do obchodu
sušené a na povrchu svraskalé pod jménem bobků
(baccae lauri), připravují - vaříce je roztlučené ve
vodě - zelenavý, hustý olej bobkový (oleum lauri),
jehož přidávají v lékárnách do mastí (unguentum
aromaticum) na svrab a jiné kožní vyrážky a na
ničení cizopasného hmyzu. Na Východě přidávají
oleje bobkového též do masti na balzamování
mrtvol.
Bobek když se na prach ztluče, s medem a sladkým
vínem smíchá, spomáhá proti souchotinám,
krátkému a těžkému dechu i proti všelikým flusům
do prsů padajícím. Bobek s vínem užitečně se pije
proti uštknutí štírův a pavoukův. Proti kolice aneb
zření dobré jest jeden
květník ztlučených bobkův
do vína zavěsiti a z toho
píti, neboť bobky rozhánějí
větrnosti. Bobek na prach
ztlučený, s medem smíšený
a po lázních pohazovaný,
shání pihy a fleky na kůži.
Taková mast' uzdravuje
také všeliké nečisté neduhy
a vředy.
Vavřínovými věnci byli
věnčeni jak u Řeků, tak u
Římanů slavní básníci a vítězové po dobytých
vítězstvích. Zvyk tento rozšířil se po všem
vzdělaném světě a udržel se do jisté míry až
podnes. Hlava našeho císaře pána, jak ji vidíme
zobrazenu kupř. na poštovních známkách a
stříbrných i zlatých mincích, jest ověnčena ratolestí
vavřínovou. A vynikajícím umělcům podávají se po
zdařilých produkcích podnes vavřínové věnce.
Ve středověku a ještě i později byli mladí učenci po
vykonaných zkouškách na universitách věnčeni
plodonosnými ratolestmi vavřínovými, odkudž se jim
říkalo „bacca laurea coronati“ nebo „bacca laureati“,
z čehož zkomolením vzniklo české bakaláři.

Stránka 9 z 16

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 23.

2012

ZAHRADA
SUKULENTY,
KAKTUSY A
NETŘESKY
Každý zahradník
začátečník se
vždy trochu
obává toho, aby
mu pod rukama
rostliny spíše
nehynuly, než
aby vzkvétaly.
Pro všechny, kdo
mají podobné
obavy máme
dobrou radu - začněte u kaktusů a
sukulentů obecně.
Díky "tělesné stavbě" kaktusů a
sukulentů vydrží tyto rostliny i při
nedostatku vody a na prudkém
slunci. Kořeny sukulentů se vyskytují
blíže povrchu půdy, což jim umožní
absorbovat více dešťové vody.
Mnoho sukulentních rostlin má také
speciální povrchovou strukturu například některé druhy vypadají,
jako by byly povoskované. Velikost a
tvar listů závisí na množství
absorbované vody. Když je v nich
přítomná voda, listy nabobtnají, v
období sucha se scvrknou nebo
opadají. Nejznámějšími sukulenty
jsou kaktusy z čeledi Cactaceae.
Dále jsou také populární druhy z rodu Aizoaceae a
Crassulaceae. V přirozeném prostředí se kaktusy
vyskytují převážně v poušti a v horách.
Rozhodnete-li se pro pěstování sukulentů, pak
vězte, že jsou tyto rostliny skutečně odolné a
trvanlivé. Nevyžadují ke svému růstu ani speciální
prostor ani důkladnou péči, proto si je mohou
dovolit pěstovat i laikové. Vlastně jediné, co je při
pěstování kaktusů a jiných sukulentů dobré vědět je
jejich původ a přírodní podmínky jejich "domácích"
stanovišť. Když naprší, netrvá ani měsíc, aby se
bujně rozrostly, vytvořili listy, květy a semena.
Mnohé kaktusy se otevírají v létě při západu slunce
a na svítání se zavírají, čili kvetou v noci.
Nezničitelné, sukulentní rostliny dávají přednost
jasnému světlu před stínem, či polostínem. Je proto
dobré je umístit spíše v jižní
části zahrady. Některé druhy
vydrží i teploty do 60 stupňů
Celsia, takže se skutečně
nemusíte bát, že jim prudší
slunce uškodí. Co se týká
zálivky, ta je nutná nepřetržitě,
a to i během zimy - ovšem
pouze jednou za dva měsíce.
Nadměrné zalévání rostlin

může vést k hnilobě, což má za následek její, velmi
brzké, uhynutí. Přiměřeným hnojením také dodáte
sukulentům podstatnou dávku energie k životu a
zdravému růstu. Hnojit můžete omezeně i během
zimního období.
NETŘESK LÉČÍ!
Netřesk je horská rostlina, rostoucí od Pyrenejí po
Alpy. U nás je často pěstován na zahrádkách, místy
v okolí sídel na
skalkách i
zplaňuje. Má
typický vzhled s
růžicí dužnatých
listů, ze které v
červnu až
červenci vyrůstá
květní lodyha s
červenavými
květy. Patří mezi
dužnaté rostliny
do čeledi tlusticovitých Crassulaceae a jako některé
rostliny z této čeledi působí jako biogenní
stimulátor, což ji řadí mezi rostlinné adaptogeny.
Díky obsahu alkaloidů se však dnes již vnitřně
neužívá. Užívá se čerstvá šťáva, syrová nebo v
úpravě podle Filatova (Elixír života) a čerstvé listy.
Rostlina se nesuší, je to velmi obtížné, u dužnatých
rostlin z této čeledi bývá problematické často i
usušení do herbáře: rostlina si roste vesele dál a
vůbec se netváří, že by se chtěla stát herbářovou
položkou. Ostatně tomu napovídá i latinský název
semper=vždy, vivum=živý. Obsahuje vápník,
kyselinu mravenčí a jablečnou, sliz, pryskyřice,
třísloviny, sacharidy, hořčiny. Obsahové látky jsou
málo prozkoumané, byly zjištěny piperidinové
alkaloidy, proto je lépe dát přednost vnějšímu
použití. Šťáva výborně hojí pokožku a sliznice,
používá se na spáleniny, bradavice, kuří oka, jako
kloktadlo na plísně v ústech a záněty v krku. Je
výborný ušní lék, tiší bolesti v uších, zánět středního
ucha, pomáhá i při zvonění v uších. 2-3x denně se v
takovém případě nakape do ucha několik kapek
čerstvé šťávy. Na pohmožděniny se používá mast:
čerstvé listy rozmačkáme a vaříme v sádle tak
dlouho, až se odpaří tekutina. Tato mast brání
vzniku modřin. Podobný netřesk (netřeskovec)
výběžkatý Jovibarba globifera (L.) J. Parnell
(synonymum Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz a
Sempervivum soboliferum
Sims.) má podobné účinky.
Roste u nás na skalách a
skalkách. Netřesk střešní
má 9-20tičetné květy,
netřesk výběžkatý se liší
šestičetnými květy,
žlutobílými, na okraji
třásnitými.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

SVATOJÁNSKÁ NOC
Slavnost sv. Jana datovaná na 24. června, byla jednou z nejdůležitějších událostí roku. Původně se
jedná o pohanský svátek-vítání slunce-letní slunovrat. Církvi se tento pohanský původ nelíbil, a proto
tento den zasvětila Sv. Janu. Květiny, stromy i voda (studánky, potůčky i rosa) mají tuto noc zvláštní
moc, protože ze země vyvěrá obrovský proud síly. Atmosféru umocňuje vůně bylin a noci v tuto dobu
bývají teplé a vlahé. Víly, skřítkové a jiné lesní bytosti také slaví, je to zvláště jejich den a zjevují se
dobrým lidem. Léčivé byliny sesbírané této noci mají obzvláště silnou léčivou moc. Nejsilnější z
těchto bylin je třezalka a mateřídouška, obě byliny velmi posilují a omlazují, je dobré udělat si
koupel z těchto bylinek, člověk velmi duševně omládne a postupně jeho krása vystoupí z nitra na
povrch. Podmínkou je samozřejmě pokora a víra v tento způsob léčení. Je dobré přírodě při sbírání
bylin poděkovat.
Lidové pověry-lesní žínky lákají k tanci mládence,
kterého potom utancují k smrti. Kdo najde o půlnoci
kapradí se zlatými výtrusy, před tím se rozestoupí
skála a objeví se poklad. Zlatavé kapradí také může
zajistit neviditelnost, schopnost porozumět řeči zvířat
a ochránit ho před temnými silami. Nedělky nosily za
pasem třezalku proti uhranutí a na ochranu dítěte, aby
jej neodnesly nadpřirozené bytosti. Děvčata trhala
devatero kvítí, nesměla se přitom ohlédnout ani
promluvit, kvítí si dala pod polštář a ve snu se jí zjevil
její milý. Oblíbenou tradicí bylo a je skákání přes ohně tak hezky
ztvárněné ve filmu Babička, kde přes oheň skáče nebojácná Viktorka.
Tato veselice, která vyžaduje mnohdy velkou odvahu, zajišťovala
zdraví a svěžest a byla právě tím slavným vítáním léta, hojnosti,
tepla a plodnosti.
Původně starověká náboženská slavnost s výrazně magickým podtextem konaná u většiny evropských národů
(včetně Slovanů) na počest slunce a letního slunovratu. Podstata slavnosti, jejíž četné prvky vycházejí
pravděpodobně z keltské, resp. keltsko-germánské mytologické tradice, spočívá v historicky utvářeném vědomí
závislosti člověka na cyklických proměnách přírody, formujícím zvyky a obyčeje zakořeněné v pradávných kultech
a rituálech. Víra, že v noci na 24. června se scházejí čarodějnice, rozkvétá zlaté kapradí, otevírají se skryté
poklady, rostliny získávají léčivou moc ap., vytvořila rámec pestrých obřadů, které křesťanská církev ve snaze
vymýtit pohanské zvyky přizpůsobila vlastní kultovní praxi a zasvětila 24. červen Janu Křtiteli (odtud svatojanská
noc). V lidové tradici však i nadále přežívaly četné pohanské prvky původní slavnosti, které se staly součástí
lidového folklóru (skákání přes oheň, házení věnců do vody).
Na svatého Jana Křtitele přehazovali hospodáři oves přes krávy, aby hodně dojily. Polední zvon zas připomínal, že
byl ten pravý čas k natrhání jakýchkoliv bylin, tzv. „svatojánské koření“, které bylo prý dobré jak na vaření, tak i
na léčení.
Světnice se na svatého Jana Křtitele nezametala, aby se nevymetlo rodinné štěstí. Ve světnici se za trám dávalo
„svatojánské zelí“. Platilo kolik členů rodiny, tolik proutků.
V Loužnici se tzv. stlala „SVATOJÁNSKÁ POSTÝLKA“. Svátečně oděni
občané, natrhali koření (vlčí mák, chrpu, bílý bez, heřmánek
mateřídoušku, jahodiny, bílé růže ad.). Přinesli je domů, nastlali je pod
stůl, ozdobily svatými obrázky a věřili, že si tam v noci přijde svatý Jan
odpočinout. Postýlku tam nechávali až 8 dní, poté koření nasušili a
používali je například do koupele
nebo k léčení dobytka. Místy rodiče
vkládali do svatojánské
postýlky malou nadílku
nebo peníz pro děti. V
některých rodinách se
těmito květy zdobily
celé setnice.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

CHLÉB S OKURKAMI A MAKRELOU
125 g uzené makrely
nebo pstruha, 125 g
tučného tvarohu, 2
šalotky, nasekané
nadrobno, 1 lžička křenu
+ 1 lžička citronové
šťávy, sůl a čerstvě mletý
pepř, 4–8 oválných plátků
tmavého chleba, 1/2 salátové okurky, na tenké
plátky, pažitka na ozdobení. Rybu zbavte kůže a
vykostěte. Promíchejte s tvarohem, šalotkou,
křenem, citronovou šťávou, osolte a opepřete.
Plátky chleba poklaďte plátky okurky a na ně
navršte tvarohovou směs. Ozdobte pažitkou.

ŠPENÁTOVÉ ŠÁTEČKY SE SÝREM
1 balíček listového těsta (500 g), 1 balíček
mraženého špenátu
(450 g), 1 cibule,
lžíce hladké mouky,
2 vejce, trochu
mléka, sůl, pepř,
česnek, tvrdý sýr, 3
lžíce oleje,
sezamové semínko. Na oleji necháme zesklovatět
nadrobno pokrájenou cibuli, přidáme mouku a
připravíme cibulovou jíšku. Přidáme rozmražený
špenát a trochu mléka a uvaříme na hustou kaši.
Nakonec vmícháme 1 celé vejce a ještě necháme
přejít varem. Osolíme, opepříme a ochutíme
prolisovaným česnekem. Necháme částečně
vychladnout. Těsto rozválíme na obdélník 40 krát 50
cm a rozkrájíme na čtverce 10 krát 10 cm. Na každý
čtverec dáme lžičku špenátu a kostičku tvrdého
sýra, přehneme po úhlopříčce na půlky a okraje
dobře přimáčkneme. Klademe na plech, potřeme
rozšlehaným vejcem a posypeme sezamovým
semínkem. Pečeme 15 minut v troubě vyhřáté na
200°C.
VÍDEŇSKÝ ZÁKUSEK
Těsto: 250 g práškového
cukru, 4 vejce, 1 vanilínový
cukr, 1,25 dl oleje, 1,25 dl
mléka, 300 g polohrubé
mouky, 1/2 balíčku prášku
do pečiva
Náplň: 1 l pomerančového
džusu, 2 krémové prášky,
vanilkový pudink, 6 polévkových lžic cukru
Na ozdobu: 2,5 dl džusu, 5 dl smetany na šlehání, 2
ztužovače šlehačky, 2-3 balíčky dlouhých piškotů,
čokoláda, rum
Vejce, cukr a vanilínový cukr smícháme. Přidáme
olej, mléko a mouku s kypřícím práškem. Těsto

rozetřeme na vymazaný, pomoučený hlubší plech a
upečeme. Krém uvaříme z džusu, krémových prášků
a cukru. Teplý krém vylejeme na vychladlé těsto a
dáme do chladu. Potom na něj natřeme dotuha
vyšlehanou šlehačku se ztužovačem. Piškoty
namáčíme v džusu s rumem a klademe je těsně
vedle sebe na šlehačku. Vrch
ozdobíme roztavenou
čokoládou. Řezy krájíme mezi
piškoty.

BRAMBOROVÉ LANGOŠE
4 nastrouhané brambory, 30
dkg hl. Mouky, mléko, kvásek, sůl.
Všechny suroviny se zpracujeme jako těsto a
necháme nějakou dobu vykynout. Vytvořené
plackové langoše pečeme na hodně tuku. Před
podáváním potřeme utřeným česnekem se solí a
pak nakonec ještě kečup a nastrouhaný sýr.
CUKETA PLNĚNÁ MASEM
1 velká cuketa musí být hodně široká a velká, 500 g
mletého masa, 3 stroužky česneku, 5 žampiónů, 1
cibule nebo pórek, sůl, pepř, bazalka čerstvá, vejce
jedno, vnitřek vydlabané
cukety.
Cuketa se nejdříve omyje
a osuší, pak se podélně
rozřízne a vnitřek opatrně
vydlabeme. Pak spojíme
do hromady mleté maso,
vnitřek cukety, namačkaný
česnek, sůl, pepř, bazalku nasekanou na jemno,
vejce, nasekané na jemno žampióny, cibulku
nasekanou. Vše dobře promícháme a vyplníme tím
celou cuketu. Spojíme obě strany k sobě v ložíme do
zapékací misky vymaštěné olejem nebo sádlem a
pečeme v předehřáté troubě asi 50 minut.
CUKETOVÉ KARBANÁTKY
1 velká cuketa, 3 stroužky česneku, majoránka,
cibule, sůl, pepř, strouhanka na zahuštění a na
obalování, 2 vejce, solamyl, troch hladké mouky.
Cuketu nastrouháme v celku neloupeme a osolíme
ji. Potom ji necháme asi tak 20 minut odstát, aby
pustila šťávu, a mi ji
následně slijeme, pak
přidáváme namačkaný
česnek, cibulku na
jemno, sůl, pepř, vejce,
hl. mouku a
strouhanku. Až je těsto
tužší, děláme
karbanátky, které ještě
obalíme ve strouhance a smažíme do zlatova.
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Z HISTORIE

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

Železný Brod -

Město Železný Brod leží v
krásném údolí řeky Jizery
na rozhraní Krkonoš,
Jizerských hor a Českého
ráje. Vznikl
pravděpodobně v 11.
nebo ve 12. století při
zemské obchodní stezce,
která vedla z Prahy do
Německa a Polska. Tu se
brodili obchodníci přes
Jizeru a vznikla zde
osada Brod nebo také
Brodek. Písemné
památky máme až ze 13.
stol., kdy se dovídáme z
urbáře pražské diecéze,
že zde byl kostel a fara.
Již ve 14. století patřil Brod pánům ze Železnice, kteří tu i
sídlili. První městská práva získalo město již ve 13. stol. od
Přemysla Otakara II. Roku 1468 bylo však vypáleno
lužickými vojsky, ale již roku 1501 král Vladislav II.
Jagellonský obnovuje městská práva, uděluje krásný a
honosný městský znak a pravděpodobně od této doby je
Brod nazýván Brodem Železným. Již od 14. stol. se v okolí
nalézala a také těžila železná ruda, která se i zpracovávala
v tzv. hamrech. Těžba skončila koncem třicetileté války,
jednak pro nedostatek dřeva, železné rudy a také se
začaly stavět vysoké pece. Dokladem této těžby jsou
různé místní názvy a vykopávky.
Panství patřilo Vartenberkům, téměř 150 let Valdštejnům,
až v roce 1628 prodává celé panství Albrecht z Valdštejna
svému plukovníku Mikuláši Desfousrovi. Této šlechtě patřil
Železný Brod až do roku 1848, kdy byla města vyjmuta z
poddanství. Ke konce 30tileté války byl Železný Brod
znovu vypálen Švédy a shořela i původní radnice a v ní
také veškeré úřední zápisy a dokumenty. Město se opět
vzpamatovalo a roku 1660 obdrželo hrdelní právo, roku
1695 právo výročních trhů, čili jarmarků. Tím se městečko
vyzdvihlo nad ostatní obce a města panství a stává se
hospodářským střediskem celého podhůří. Šibenice stávala
nad městem, na vršku dodnes zvaném Šibeňák, na
náměstí stával pranýř a trestné koše. Roku 1670 postavila
vrchnost novou dřevěnou radnici, která byla krásnou
roubenou stavbou s podloubím a je známá ze starých
obrázků a fotografií. Sloužila až do roku 1890, kdy byla
zbourána a nahrazena dnešní, kamennou, v
novorenesančním slohu.
http://www.zeleznybrod.cz/
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OBECNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH NOVINY V OKOLNÍCH OBCÍCH
ALŠOVICE http://www.dosokola.cz/

MARŠOVICE - http://www.obecmarsovice.cz/titulni-strana/

ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH
HORÁCH http://www.albrechtice-jh.cz/

NOVÁ VES NAD NISOU http://www.novavesnn.cz/ Zpravodaj od pramene Nisy http://www.novavesnn.cz/index.php?nid=1573&lid=
CZ&oid=184354

BOZKOV http://www.obecbozkov.cz/czech/index.php Bozkováček http://www.obecbozkov.cz/czech/index.php
BRATŘÍKOV http://www.bratrikov.cz/bratrs/bratrikov.php ,
http://sdhbratrikov.webnode.cz/news/historie-sdhbratrikov/
BZÍ - http://www.obecbzi.cz/
DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH http://www.mesto-desna.cz/ Desenské noviny - http://www.mestodesna.cz/index.php?clanek=16
DRŽKOV - http://www.drzkov.cz/
FRÝDŠTEJN - http://www.obec-frydstejn.cz/
HARRACHOV - http://www.harrachov.cz/ Zpravodaj - http://www.harrachov.cz/zpravodaj.asp
JABLONEC NAD NISOU http://www.mestojablonec.cz/ Jablonecký Měsíčník http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jabloneckymesicnik/
JÍLOVÉ U DRŽKOVA - http://jiloveudrzkova.cz/
JIŘETÍN POD BUKOVOU http://www.jiretinpb.cz/
KLOKOČÍ - http://www.obecklokoci.cz/ http://www.klokoci.cz/reka-jizera.html
KOBEROVY - http://www.koberovy.cz/
KOŘENOV - http://www.korenov.cz/ Kořenovský Zpravodaj - http://www.korenov.cz/
LÍŠNÝ - http://www.lisny.cz/ Časopis Líška - http://www.lisny.cz/casopisliska.html
LOUŽNICE - http://www.louznice.com/2011/ Loužnický Zpravodaj http://www.louznice.com/2011/louznicky_zpravodaj.
php
MALÁ SKÁLA - http://www.mala-skala.cz/ Maloskalský Zpravodaj - http://www.mala-skala.cz/

PĚNČÍN - http://www.pencin.cz/web/ Pěnčínský Zpravodaj http://www.pencin.cz/web/search.php?rsvelikost=sa
b&rstext=all-phpRS-all&rstema=3
PLAVY - http://www.plavy.cz/
PULEČNÝ - http://pulecny.cz/ Pulečenský Zpravodaj http://www.pulecny.cz/zpravodaj
RADČICE - http://www.radcice.eu/
SKUHROV A HUNTÍŘOV - http://www.skuhrovhuntirov.cz/ Obecní Zpravodaj - http://www.skuhrovhuntirov.cz/02_Zastupitelstvo/Zpravodaj.htm
SMRŽOVKA - http://www.smrzovka.cz/ Smržovský Zpravodaj http://www.smrzovka.cz/smrzovsky-zpravodaj/ds1099/p1=1094
STŘEVELNÁ - http://www.strevelna.wz.cz/
TANVALD - http://www.tanvald.cz/ Tanvaldský Zpravodaj http://www.tanvald.cz/pg.php?ID=75
TĚPEŘE - http://obec-tepere.blog.cz/ ,
http://hasicitepere.blog.cz/
VELKÉ HAMRY - http://www.velke-hamry.cz/ Hamrovské Listy - http://www.velkehamry.cz/hamrovske-listy-1/
ZÁSADA - http://www.zasada.cz/ Zásadský Zpravodaj http://www.zasada.cz/zasadsky-zpravodaj/
ZLATÁ OLEŠNICE - http://www.zlataolesnice.cz/6225/aktuality/
ŽELEZNÝ BROD - http://www.zeleznybrod.cz/
Železnobrodský Zpravodaj
http://www.zeleznybrod.cz/aktualne/zpravodaj/

(kliknutím na www odkaz se dostanete na
příslušné stránky)
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PRO ZASMÁNÍ

Zloděj vyloupí banku, vezme dva muže jako rukojmí a ptá
se prvního: "Viděl jsi mě jak vykrádám banku?“ Muž
odpoví: "Ano". Zloděj jej okamžitě zastřelí z pistole do
hlavy. Potom se ptá druhého muže: "Tys mě taky viděl, jak
vykrádám banku?" Muž odpoví: "Já ne, ale moje stará tě
viděla. A řekla to tchýni*
Proč je počítač jako žena
Většina uživatelů nerozumí jejich vnitřní logice. Sebemenší
chyba zůstane v paměti a v nejméně vhodném okamžiku se
v budoucnu připomene. Normální jazyk, kterým komunikují
mezi sebou, je pro kohokoliv jiného naprosto
nesrozumitelný. Jakmile se s nimi seznámíte důvěrněji,
zjistíte, že polovina vašich účtů je za jejich doplňky.
Po určité době vždy zjistíte, že váš model je zastaralý a
všude kolem vidíte spousty mnohem lepších a
výkonnějších. Postupně čas strávený s ním roste a roste a
roste… Výraz "počítačový šílenec" se velice podobá slovu
"sukničkář". Málokdy jste úplně spokojeni s modelem, jenž
zrovna máte…
Lezou dva vyprahlí trosečníci po poušti a jeden říká
druhému: "Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po
zádech."
Na cestě leží Indián s uchem na asfaltu a trhaně říká:
Je to modra Mazda, hliníkové disky, černé nárazníky,
rychlost 90 km/h, opruzený řidič.... Lide se seběhnou okolo
něj a v němém úžase poslouchají a nevěřícně kroutí
hlavou: To všechno slyšíš? Ne. Ona mě srazila..
Víte, proč má letadlo vrtuli? ??? Aby chladila pilota.
No to je ale nesmyl. Nevěříte? Zkuste ji zastavit a uvidíte,
jak se bude pilot potit!
Baví se dva doktoři: "Včera přišel chlap a chtěl, abych
zařídil, aby měl porodní bolesti." "A cos udělal?" "Dal jsem
mu klystýr a zašil jsem mu prdel."
Chlap jde z hospody kolem hřbitova a slyší nadávky.
Jde se tam podívat a na dně čerstvě vykopaného hrobu
sedí jiný ožralý a nadává, že je mu zima. Dobře ti tak,
neměl ses odkopat.
Manželská romantika po letech: Můžeš mi sundat košilku...
Můžeš mi sundat podprsenku... Můžeš mi sundat
kalhotky... Kolíčky nech na šňůře.

MOUDRÁ VĚTA
Muž si spíše vzpomene na dobré jídlo než na vyznání lásky.
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@klikni.cz,
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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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