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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 33/2017
pro týden:
28. 8. 2017 – 3. 9. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

------------------------------------------------------------VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v roce 2017 se uskuteční 20. a 21. října
2017.

---------------------------------------------------------------------------------NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ!
Prázdniny utekly jako voda a dětem začne
opět vyučování.
Období školního vyučování ve školním roce
2017/2018 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích v
pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října
2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017
a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna
2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
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------------------------------------------------------------KNIHOVNA V LOUŽNICI OZNAMUJE:
Obvyklý provoz
knihovny začíná ve
čtvrtek 31. srpna 2017.
Dagmar Lancová
------------------------------------------------------------POZOR NA ZLODĚJE!
V okolních obcích se rozšířily krádeže a vloupání
do domů, i
tam, kde byli
majitelé
přítomni.
Buďte ostražití
a nenechávejte
svůj majetek
přístupný
zlodějům.

Telefon na policii: 158
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ÚKLID OBCE
Příjezd do naší obce od Držkova je světlý a přehledný. Veškeré keře a křoví je vysekáno a vyčištěno. Je vidět
dopravní značení.

rok 2015

2016

Rok 2017
V minulém týdnu byl na horní zastávku přidán koš na odpadky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLICIE ZASAHUJE
Již od doby před a
po nainstalování
zpomalovacích
semaforů, byla
neustále Policie ČR,
žádána Obecním
úřadem, o kontrolu
rychle projíždějících
aut a motorek naší
obcí.
Zdá se, že se
situace zlepšila a
poslední dobou zde
častěji hlídkují
posádky Policie ČR.
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Knihovna Modrá sova Loužnice,
Vás srdečně zve na činoherně-pantomimické představení úžasného Martina Sochora ve hře o Davidu a Goliáši.
Místo konání Loužnice – klubovna moto klubu Kumpáni
sobota 23. září 2017 od 11 hodin.
V případě špatného počasí Kulturní dům Loužnice.
Cena vstupného: Dobrovolné
25,- Kč - autobus ze Železného Brodu.
GPS 50.6796475N, 15.2676914E
http://www.blueowlbohemia.cz/uvod.htm
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NOVINKA NA KNIŽNÍM TRHU
VYPRÁVĚNÍ NAŠICH SOUSEDŮ
Další zajímavá kniha, z našeho okolí a kraje, vyšla letos v červnu.
Nakladatelství Bor, vydalo knihu „Vyprávěnek“ z Podkrkonoší,
kterou připravila paní Jarmila Bachmannová.
Nenechte si toto poutavé čtení, plné zajímavých vzpomínek a vyprávění ujít.

HOVOŘIT JE VŽDYCKY O ČEM

Vyprávěnky z Podkrkonoší III
Sebrala a k vydání připravila Jarmila Bachmannová

Knížka Hovořit je vždycky o čem je třetím souborem vyprávěnek
zachycených při výzkumu nářečí v Podkrkonoší v letech 2010–
2016, tentokrát především na Železnobrodsku a Semilsku, jen
několik málo jich pochází z Vysocka a Jilemnicka. Přiřazeny jsou i
starší příběhy z magnetofonových nahrávek archivu Ústavu pro
jazyk český, které byly pořízeny v roce 1956 v Bozkově, Radčicích
a Staré Vsi. Ty patří k našim nejstarším zvukovým záznamům
nářečí z této oblasti vůbec. Z jejich porovnání s těmi novějšími je
patrné, jak rychle tradiční místní nářečí za těch necelých šedesát
let vymizelo. I tato publikace je doplněna dobovými fotografiemi
a kompaktním diskem. Příběhy v podání místních vypravěčů svým
přirozeným půvabem jistě zaujmou čtenáře nejen z Podkrkonoší.
Vyprávění zde najdete z obcí:

Zásada, Bratříkov, Radčice, Držkov, Bozkov,
Bítouchov, Nouzov, Rybnice, Loukov, Škodějov,
Stará Ves, Stanový, Vysoké n. Jiz., Víchovská
Lhota, Rybnice, Dolní Kalná

TUTO KNIHU SI MŮŽETE ZAKOUPIT
V LOUŽNICI V OBCHODĚ
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

V těchto dnech můžete
nalézt v lese i 18 druhů
hezkých hub, nenechte
si ujít Krásnopórku
mlynářku (princezna ze
mlejna)....
A vyzkoušejte
osvědčený recept
houbové škvarky
Můžete nalézt kozáka
šedozeleného - výrazně

zelenavá barva na bázi třeně.
Roste několik druhů holubinek, křemenáče, kozáky, lišky, hřiby
smrkové (červivé) a kováře - zdravé, atd.
Přeji všem pohodu v lese a hlavně klid s vypnutým mobilem....

Petr Hampl
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RADČICE

ZE SVĚTA
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ŽELEZNÝ BROD – RADČICE
Ve čtvrtek 25. srpna 2017, proběhla vernisáž v Galerii
Detesk, místního umělce pana Jaroslava Kodejše
z Radčic.
Celou výstavu si tak můžete prohlédnout každý den od
9 – 17 hodin, do 15. 10. 2017.
Jaroslav Kodejš st. patří svou tvorbou k průkopníkům
českého autorského šperku a světově uznávaným
klasikům tohoto oboru. První úspěchy zaznamenával již
od poloviny 60. let na tuzemských i mezinárodních
výstavách a zanedlouho se jeho práce začaly objevovat i
ve sbírkách věhlasných českých a zahraničních institucí.
Kodejšovy šperky jsou svým výrazem a použitým
materiálem naprosto jedinečné. Navazuje v nich na
tradiční výrobu skleněné bižuterie a využívá techniky
tvarování drobných komponentů ze skleněných tyčinek nad kahanem. Vytváří tak kuličky, tyčinky a lístky, které
jsou laděny do pastelových tónů transparentních barev nebo kontrastních kombinací barev sytých. Intuitivně
tvarované skleněné komponenty volně zavěšuje na drát nebo stříbrnou geometrickou konstrukci a někdy je do
jejího rámce přímo zasazuje.
Sklo, které vnímá jako plnohodnotný materiál, prostupuje celou jeho tvorbou. Později zaznamenáváme také
celostříbrné šperky, které si pohrávají s geometrizovanými plochami a úhly, často doplněnými zlatem. Tvarosloví
jeho šperků se pohybuje od organického až po přísně konstruktivní. Jsou částečně intuitivní, částečně
programované, čímž přinášejí klid i přitažlivé napětí. Ztělesňují tak osobnost, která osciluje mezi lyričností a
jasným řádem. Množství variací odpovídá autorovu neustálému hledačství té nejlepší formy.
Jaroslav Kodejš st. je ale také výborným malířem a kreslířem. Již od mládí byla v úhlu jeho zájmu především
krajina a vztah k ní se odráží také ve špercích.
Některé detaily nebo také barevné ladění volně pojatých krajinářských kompozic přenáší povrchovou strukturou
nebo vrstvením a barvením slinovaného skla i do svých broží. Šperky se tak stávají maloformátovým obrazem,
jehož účinek a vnímání se mění nejen podle podkladu, ale také světla, které dokáže odkrýt vnitřní život
probarvené a strukturované skloviny. V celé škále tvorby Jaroslava Kodejše st. se snoubí autorova preciznost,
skrovnost a entusiasmus, které ji tak činí stále aktuálně nadčasovou.
http://galerie.detesk.cz/cs/umelecka-galerie/
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SEMILSKO – Policisté varují zejména seniory před podvodnými
praktikami zlodějů. Žena na Semilsku tento týden přišla o téměř 30
tisíc.
Falešný energetik obchází Semilsko, v ohrožení jsou senioři. Jedna z
jeho obětí přišla tento týden o téměř třicet tisíc korun a další
dokumenty. „Ve středu se pohyboval v Semilech v lokalitě
Podmoklice,“ doplnila policejní mluvčí Ivana Baláková. Mezi 13. a 14.
hodinou navštívil domácnost dvou seniorek ve věku 80 a 77 let,
kterým se představil jako zaměstnanec energetických závodů. První z
nich reagovala duchapřítomně a o žádné peníze nepřišla.
V semilské Nádražní ulici si vyhlédl osmdesátiletou ženu, které se
vracela domů z nákupu společně se svým psem. V domě, kde bydlí, ji pak doběhl a sdělil jí, že jí nese
přeplatek z vyúčtování za odběr elektřiny ve výši dva tisíce korun. Ve chvíli, kdy žena odemkla dveře a vpustila
do bytu psa, tam společně s ním vběhl i „energetik“.
Paní bylo jasné, že tu není něco v pořádku. Nijak se nenechala ovlivnit příslibem vyplacení 2 000 korun a
uvažovala racionálně. Když „energetik“ vytáhl pětitisícovou bankovku a žádal ji o vrácení 3 000 korun, řekla
mu, že je nemá. Lhala. Do policejního protokolu později uvedla, že si v tom momentě vzpomněla na televizní
reportáže, které před podobnými podvodníky varují a byla si jistá, že jeden takový právě stojí před ní.
„Dokonce mu to řekla do očí. On na to ze sebe vykoktal, že jí může ukázat zaměstnanecký průkaz, ale potom
byt promptně opustil. Naštěstí si odtud nestačil s sebou nic vzít,“ poznamenala policejní mluvčí. Seniorka
okamžitě volala tísňovou linku 158 a na podezřelého muže upozornila.
Falešný energetik navštívil svou druhou oběť kolem 14. hodiny. Tentokrát vsadil na moment překvapení a
bohužel mu jeho taktika vyšla. U 77leté paní zazvonil na domovní dveře a ona mu otevřela v domnění, že za
nimi stojí syn. Představil se jí jako zaměstnanec energetických závodů a bez pozvání vpadl do jejího bytu, kde
se choval jako doma.
V tomto případě předstíral, že kontroluje elektrické rozvody. Když pak majitelku bytu poslal do obýváku, aby
kvůli měření vypnula televizi, a ocitl se na chvíli bez dozoru, popadl v kuchyni dvě peněženky s koženým
pouzdrem a i s lupem zmizel.
Získal tak 27 800 korun a doklady. „V jeho rukách bohužel skončila spolu s peněženkou i fotografie zesnulého
manžela seniorky, což ji rozesmutnělo nejvíce,“ dodala Baláková.
Policisté se případu od středy intenzivně věnují a na základě získaných poznatků vytvořili pravděpodobný
portrét falešného energetika. Hledaný podvodník je muž mezi 40 až 50 lety, spíše štíhlé postavy. Má světlé oči
a světle hnědé, krátké vlasy. Mluví česky bez akcentu nebo řečové vady. V jedné domácnosti nosil dioptrické
brýle, v druhé nikoliv.
ČEZ upozorňuje, že jejich zaměstnanci v terénu nikdy nevybírají od klientů peníze v hotovosti.
KOŘENOV - Štěpánka letos slaví 125 let, a i
když na svá léta vůbec nevypadá, zaslouží si
vždy pořádnou oslavu. Tou je každoroční
Štěpánův jarmark, který se koná při
příležitosti narozenin rozhledny.
V sobotu se k nejkrásnější rozhledně na
pomezí Jizerských hor a Krkonoš vydaly davy
lidí. Kromě obávaných loupežníků sem zamířili
řemeslníci i hudebníci a divadelníci, z ochozu
rozhledny se do kraje nesly i lesklé tóny
trumpet. Nechyběla například ani dobová
módní přehlídka v podání Jilemnického spolku
paní a dívek.

http://jablonecky.denik.cz/
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SMRŽOVKA - V neděli 20. srpna 2017 přibyla Smržovce nová
Křížová cesta. První, původní a restaurovaná po téměř padesáti
letech od zničujícího požáru v roce 1967, byla opět do kostela sv.
Archanděla Michaela instalována v červnu 2006. Nová křížová cesta
malíře a humoristy Petra Urbana byla slavnostně požehnána
starokatolickým farářem Karlem Koláčkem u prvního zastavení ve
Střední Smržovce, v místě u ovečkového betléma. Několik stovek
občanů a dalších hostů a účinkujících pak na zahájení vyslechli
hudbu z unikátních skleněných varhan Lenky Morávkové. Petr Urban
přivítal přítomné hosty, patrony této křížové cesty, zpěvačku Evu
Pilarovou, sólistu Opery Národního Divadla Luďka Veleho a herce
Pavla Nového. Poděkoval i předsedkyni spolku Malé Polsko, Marii
Honcnejmanové za myšlenku na zbudování této křížové cesty. Poté
se pod vedením Petra Urbana a Pavla Nového vydali vzhůru okolo
vinotéky až ke skalnímu masivu z modré žuly, který Petra inspiroval k vytvoření smržovského pekla, které je postupně
zaplňováno jeho olejomalbami. Nad ním, na plošince, by měla vzniknout i kaplička se zvoničkou a s vyhlídkovou plošinou
pro šestnácté zastavení - obraz Panny Marie Smržovské. Křížová cesta byla poprvé vystavena v roce 2014 v libereckých
Lidových sadech, na vyhlídkové věži, v roce 2015 v Muzeu Lomnice nad Popelkou a také ve Stuttgartu, kde ji při církevních
slavnostech shlédlo na sto tisíc lidí. „Nechtěl jsem dělat uměleckou, ale realistickou Křížovou cestu. Chtěl jsem, aby na ní
byla lidská zloba i beznaděj," řekl sám Petr Urban. Jeho slova se také zračí ve tvářích postav. Mnoho lidí po spatření této
jeho Křížové cesty nechce uvěřit tomu, že je jejím autorem právě Petr Urban - autor tisíce vtipů s Rudou Pivrncem. Mnoho
lidí tak bylo příjemně překvapeno, jak lidsky tato křížová cesta vyznívá.
LIBERECKÝ KRAJ – ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ - Na začátek nového školního
roku se pečlivě připravují nejen školy, i dopravci a ostatní personál veřejné
dopravy. Po letních prázdninách se na autobusové a vlakové zastávky vrátí
školáci. Právě ti mají nejvyšší čas vyřídit si žákovské a studentské průkazy,
karty Opuscard, a další záležitosti potřebné k výhodnějšímu cestování
veřejnou dopravou. Stejně jako v minulých letech, tak i pro následující školní
rok objednal Liberecký kraj u dopravců dostatečný počet spojů, tak aby se
cestující dostali do škol včas. „Novinkou pro letošní školní rok, je prodloužení
stávajících školních spojů ze směru od Andělské Hory a Bílého Kostela až
přímo před budovu základní školy v Chrastavě ve Školní ulici. Dříve spoje
končily na autobusovém nádraží a děti musely dojít necelý kilometr pěšky,"
řekl Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a
veřejných zakázek. „Pro školáky a jejich rodiče jsou připraveny přehledné
informační plakáty, které napoví, jak přesně postupovat, aby žáci mohli již od začátku školního roku využít všechny slevy na
dojíždění," uvedl Pavel Blažek, jednatel společnosti KORID LK, která je koordinátorem veřejné dopravy v Libereckém kraji.
Pro levnější jízdné na trase mezi bydlištěm a školou je potřeba mít žákovský průkaz potvrzený školou a některým
dopravcem, průkaz je pak platný u všech dopravců. Nejdříve je třeba zakoupit si průkazku u dopravce, například v pokladně
na autobusovém nádraží nebo na železniční stanici, následně ji opatřit fotografií, nechat potvrdit školou a potom dopravcem
(prodej průkazu i jeho potvrzení je zpoplatněno podle ceníku dopravních společností). Výjimkou je dojíždění pouze uvnitř
tarifních zón městské hromadné dopravy nebo mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. „V tomto případě držitelům Opuscard
stačí potvrzení o studiu ze školy nebo platný průkaz ISIC, na jehož základě dopravce do Opuscard nahraje profil žák nebo
student, který opravňuje k levnějšímu jízdnému," vysvětlil Pavel Blažek. Pokud chce cestující využívat všech výhod
integrovaného dopravního systému a zakupovat si časové kupóny platné ve všech spojích IDOL, tedy v městské dopravě, v
regionálních vlacích a v autobusech, potřebuje čipovou kartu Opuscard za 140 Kč. K podání žádosti musí mít cestující kromě
fotografie platný občanský průkaz. Za děti do 15 let jedná zákonný zástupce a dokládá narození a bydliště dítěte, a to buď
platným občanským průkazem zákonného zástupce, pokud je dítě v průkazu uvedeno, nebo rodným listem dítěte. Žádost o
vydání Opuscard lze podat na některém z 15 kontaktních míst, která jsou ve větších městech v Libereckém kraji, vydání
karty může trvat až 21 dnů, zpravidla je však karta připravena za kratší dobu. Na kontaktním místě ve Frýdlantské ulici v
Liberci je možná za příplatek výroba karty na počkání. Podrobné informace jsou zveřejněny na webech www.opuscard.cz,
www.iidol.cz, v informačních kancelářích dopravců nebo na kontaktních místech Opuscard.
http://www.nasejablonecko.cz/

12

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 33/2017

KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
SPLZOV - V sobotu 19. srpna se odpoledne krátce před druhou hodinou stala dopravní
nehoda na silnici první třídy číslo deset v obci Splzov. Řidič s vozidlem Ford Fiesta při
vyjíždění z parkoviště přehlédl z levé strany jedoucí vozidlo BMW, kterému nedal
přednost a došlo tak k jejich střetu. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenými
dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Ke zranění osob nedošlo a
předběžná výše způsobené škody činí částku 160.000,- Kč. Policisté z Dopravního
inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřídili na místě jako dopravní nehodu s
projednáním a jejímu viníkovi udělili blokovou pokutu.
NAVAROV - Včera se krátce před polednem stala na silnici mezi Navarovem a Držkovem dopravní nehoda. Řidič s
vozidlem Audi Q3 jel ve směru od Navarova, kde při průjezdu pravotočivé zatáčky a
nájezdu na most neodhadl boční odstup od levého kovového zábradlí, do kterého narazil.
Alkohol byl u něj vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Ke zranění osob nedošlo a
předběžná výše způsobené škody činí částku 51.000,- Kč. Policisté z Dopravního
inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřídili na místě jako dopravní nehodu s
projednáním a jejímu viníkovi udělili blokovou pokutu.
SMRŽOVKA – 21.8.2017 policisté z obvodních oddělení v Jablonci nad Nisou a ve Smržovce ve zkrácených
přípravných řízeních sdělili dvěma mužům podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání. V Jablonci nad Nisou se jednalo o 27letého muže, který motorové vozidlo Škoda Felicia řídil 15. června
letošního roku, a to na cestě z Jablonce do Liberce i přesto, že má Okresním soudem v Jablonci nad Nisou vysloven
zákaz řízení motorových vozidel do září 2018. Druhého muže kontrolovala policejní hlídka za volantem vozu Renault
Laguna včera odpoledne krátce po druhé hodině ve Smržovce v ulici Hlavní. Policisté provedenou kontrolou zjistili, že
tento 31letý řidič má v současné době vysloveny dva zákazy řízení – Městským úřadem v Turnově do října 2017 a
Okresním soudem v Brně – venkov do září 2017. Oběma podezřelým nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.
DESNÁ – 22.8.2017 odpoledne krátce po druhé hodině se v Desné
prostoru křižovatky ulic Krkonošská, Poštovní a Údolní stala dopravní
nehoda. Řidič s vozidlem Peugeot jel po vedlejší ulici Poštovní, kde chtěl
uvedenou křižovatkou projet v přímém směru do ulice Údolní. Ovšem při
tom nedal přednost v jízdě po hlavní ulici Krkonošská jedoucímu cyklistovi
ve směru od Kořenova na Tanvald, který jel na jízdním kole Author.
Cyklista se ještě snažil střetu zabránit tím, že uhýbal vpravo do ulice
Údolní, ale před nájezdem na parkoviště před bývalou restaurací došlo k
jeho střetu s vozidlem, po kterém upadl na vozovku. Při tomto střetu
cyklista utrpěl zranění, jehož charakter a doba léčení jsou předmětem
probíhajícího šetření. Předběžná výše způsobené škody činí částku
15.300,- Kč. Alkohol byl u cyklisty i řidiče vyloučen provedenými
dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Věc i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci
nad Nisou.
MUKAŘOV - Dosud neznámý pachatel v době od 17. do 24. srpna po vytlačení dveří balkonových dveří vnikl do
jednoho z domů v Mukařově. V tomto domě následně vše prohledal a odcizil notebook a drobné mince z dětské
pokladničky. Svým jednání majiteli domu tak způsobil celkovou škodu ve výši 6.100,- Kč. Pachatel se tímto jednáním
dopustil trestných činů krádeže a porušovaní domovní svobody, za jejichž spáchání mu v případě dopadení hrozí trest
odnětí svobody až na tři roky.
KRÁTCE:
25.8.2017 16:05 do 17:05; na silnici 10 u obce Plavy okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 2 havarovaná vozidla;
překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x MOTO se zraněním. Na místě ZZS a PČR
25.8.2017 09:00 do 12:05; na silnici v obci Malá Skála okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá vyšetřování nehody;
OA srazilo chodce, se zraněním osoby. Na místě ZZS a PČR.
26.8.2017 14:45 do 16:50; na silnici 10 u obce Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá vyšetřování nehody,
nebezpečí; havárie OA bez zranění, místo s opatrností průjezdné.
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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
28.8.

Den: 21/25°C
Noc: 16/12°C

PÁTEK
1.9.

Den: 26/30°C
Noc: 17/13°C

ÚTERÝ
29.8.

Den: 22/26°C
Noc: 14/10°C

SOBOTA
2.9.

Den: 24/28°C
Noc: 17/13°C

STŘEDA
30.8.

Den: 25/29°C
Noc: 15/11°C

NEDĚLE
3.9.

Den: 23/27°C
Noc: 15/11°C

ČTVRTEK
31.8.

Den: 26/30°C
Noc: 16/12°C

PONDĚLÍ
4.9.

Den: 23/27°C
Noc: 15/11°C

28.8.
O svatém Augustinu léto opouští krajinu.
Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na
Kateřinu.

PRANOSTIKY

29.8.
Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se
ořechy.
Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.
Stětí svatého Jana, přestávají již parna.
Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.

Slunce

Měsíc 30.8. 2017

Vychází: 6:05
Zapadá: 19:30

Vychází: 15:04
Zapadá: 00:15

FÁZE MĚSÍCE

29.08.

06.09.

13.09.

1.9.
Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný.
Svatý Jiljí děvčata bílí. (sluníčko už neopaluje)
Jiljí jasný - podzim krásný.
Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje.
O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.
V jakém počasí jde jelen k říji, v takovém se o Michalu vrací.
Je-li Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstujem.
Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.
2.9.
Na Štěpána krále je léta namále.

OBLOHA

OBLOHA V ZÁŘÍ 2017
Na zářijové večerní obloze osaměl Saturn. Spatříme ho nad jihozápadním obzorem.
Planetu Merkur na ranní obloze budeme
moci pozorovat nad východním obzorem po
6. 9., a to ve společnosti Marsu a Venuše. V
tomto období planeta zjasňuje a stoupá. Při
maximální západní elongaci 12. 9. v 11
hodin dosahuje jasnosti −0,2 magnitudy.
Jedná se o nejlepší období ranní viditelnosti
Merkuru, které koncem měsíce končí. Venuši
spatříme ráno, vysoko nad obzorem, Mars
až ve druhé polovině měsíce nízko nad
východním obzorem.
V sobotu 16. 9. ve 20 hodin nastane
konjunkce Merkuru s Marsem. Merkur bude pouhých 0,05° severně. Konjunkce se
odehraje pod naším obzorem, vzájemné přiblížení planet uvidíme ráno 17. 9. po 4.
hodině ve vzájemné úhlové vzdálenosti 0,3°. Měsíc bude v konjunkci s Venuší 18. 9.
v 0 hodin (Měsíc 1,3° jižně). Seskupení Měsíce, Venuše, Marsu a Merkuru uvidíme
ráno nad východním obzorem v blízkosti Regula 18. a 19. 9.
Podzimní rovnodennost nastává 22. září v 21 hodin 1 minutu.
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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.

3. 9. 2017
4. 9. 2017
4. 9. 2017

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Olga Bukvicová
Jaromír Udatný
Monika Tilerová

VÝROČÍ
28.8. 1867 – Do Prahy byly z Vídně trvale navráceny české korunovační
klenoty.
28.8. 1749 – Johann Wolfgang von Goethe, německý spisovatel,
přírodovědec a filozof († 22. března 1832)
30.8. 1873 – Rakousko-uherská polární expedice vedená Juliem von Payerem
a Carlem Weyprechtem objevila souostroví nazvané země Františka Josefa.
30.8.1918 – Fanny Kaplanová spáchala neúspěšný atentát na Vladimíra Iljiče
Lenina.
31.8. 1888 – V Londýně začal řádit Jack Rozparovač.
1.9. 1939 – Polsko bylo kolem 5. hodiny ráno napadeno hitlerovským
Německem; začátek 2. světové války
2.9. 1347 – Karel IV. korunován českým králem a Blanka z Valois českou
královnou.
3.9. 1875 – Ferdinand Porsche, německý automobilový konstruktér († 30.
ledna 1951).
VÝZNAMNÉ DNY
29.8. - Evropská noc pro netopýry
1.9. - Světový den míru, Den Hnutí nezúčastněných zemí, začíná Byzantský
liturgický rok
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

26. 9.1958 uspořádala MO SČSP přednášku s. Budjinského o
meziplanetárních
letech. Přednášku
vyslechlo 38
posluchačů.
29. 9.1958
uspořádal MNV ve
spolupráci se SRPŠ
besedu o
perspektivách
rozvoje našeho
školství. Besedy se
zúčastnilo 24 rodičů
školních dětí a
promluvil k nim člen
KV ROH – SZŠ s.
Malík a ředitel
národní školy s.
Rubeš.

Pohled na Lacinku
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VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
28.8.- 4. 9. 2017
28.8. - AUGUSTIN (podle českého kalendáře
Augustýn) pochází z latinského slova augustus
(vznešený, majestátní).
29.8. - EVELÍNA je ženské křestní jméno
keltského původu. Další variantou jména je
Evelin. Vykládá se jako počeštěná podoba
anglického jména, jehož původ se nejčastěji
vykládá z keltského Eibllin, s významem radost,
světlo, a někdy i z francouzského Aveline s
významem lesní ořech.
30.8. - VLADĚNA je ženské křestní jméno.
Spolu se jménem Vladana se jedná o jména
odvozená od Vladislavy a Vladimíry. Tyto tvary
lze všechny vyložit jako „žena, která vládne“.
31.8. - PAVLÍNA je ženské křestní jméno
odvozené z latinského paulus (malý, nepatrný).
Jeho mužským protějškem je Pavel, resp.
Pavlín.
1.9. - LINDA je ženské křestní jméno
nejasného původu a významu. Pochází buď od
německého výrazu lind – „jemný, mírný“ či
linde - lípa anebo španělského slova linda –
krásná
2.9. - ADELA (staročesky Adléta) je počeštěná
verze starogermánského jména Adalheid.
Vykládá se jako „ušlechtilá, vznešená bytost“.
Další variantou je Adelheid a Adelaida.
3.9. - BRONISLAV je mužské jméno
slovanského původu, jeho význam je obvykle
uváděn jako „bojující za slávu, chranící (branící)
slávu“ nebo „slavný bojovník, slavný v boji“.
Další variantou jména je Branislav. Ženským
ekvivalentem jména je Bronislava a Branislava.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
SVĚTLÍK LÉKAŘSKÝ – OČNÍ SILÁK
Rod Euphrasia zahrnuje 150 až 180 druhů, které rostou zejména
v mírných pásmech, několik druhů i na Filipínách, Borneu,
Celebesu a Nové Guineji.
Jednoletá, poloparazitická, 3 až 50 cm vysoká bylina. Lodyha
přímá nebo vystoupavá, pýřitá, někdy větvená. Lodyžní listy
přisedlé, vejčité, zubaté, žláznatě chlupaté. Květenství husté,
později prodloužené, květy jednotlivé v úžlabí horních listů,
koruna při rozkvětu 8 až 11 mm dlouhá, během květu se
prodlužuje až na asi 15 mm, bělavé, obvykle s bledě fialovým
horním i dolním pyskem a žlutou skvrnou v ústí, někdy celá
koruna modravě fialová. Kvete v VII až X.
Světlík roste na krátkostébelných loukách, pastvinách,
vřesovištích, preferuje půdy písčité až hlinité, vlhké až
vysýchavé, málo až středně výživné, bohaté na minerály, slabě
kyselé.
V ČR dříve dosti hojně rostl, v posledních asi 40 letech je
ubývající, dnes jen roztroušeně, nejvíce od pahorkatin po
horské oblasti, roste však i v nížinách. Celkově roste v Evropě
na severu asi po 60° severní šířky, na východě po Ural, na jihu
do jižní Francie, sever Itálie a střední část Balkánu.
Světlík obsahuje zejména iridoidní glykosid aukubin, dále
tříslovinu, trochu kumarínu, hořčiny, silici, oleje, flavonoidy,
kyselinu kávovou, soli mědi a hořčíku.
Sbírá se kvetoucí nať (Herba euphrasiae) seřezáváním, suší se
ve stínu velmi opatrně, aby listy zůstaly zelené (mají sklon
černat). Při umělém sušení by teplota neměla přesáhnout 40
°C.
Droga patří k nejvýznamnějším přírodním očním léčivům, tlumí
oční záněty (záněty spojivek, víček apod.), pomáhá při oční
únavě spojené se světloplachostí, odstraňuje slzení očí. Kromě
toho snižuje krevní tlak, podporuje trávení, tlumí neproduktivní suchý kašel při bronchitidě, pomáhá při duševní
přepracovanosti, zevně ve formě obkladů se užívá na hnisavé kožní rány a na výplachy očí.
Odvar se připravuje krátkým varem (asi 2 minuty) z přibližně 1,5 čajové lžičky drogy na šálek vody.
SVĚTLÍK V ČESKÉM HERBÁŘI Z ROKU 1899:
Světlík (Euphrasia) má tenký kořen vřetenovitý, rovný, kmen štíhlý, 9—15 ctm. vysoký, listy kulaté, téměř lesklé,
květy bílé. Kvete od června do podzimku, má semeno malé, hnědé. Rostlina ta sbírá se v čas květu; má chuť
slano-hořkou, stahující. Přičítá se jí prospěšný účinek při kataru sliznic, vůbec při kašli, chrapotu, bolení v uších a
hlavě, závrati, zánětu očí. Užívá se šťáva, jež sílí a čistí oko. Zrak sílí se též, jestli rostlina sušená stluče se na
prášek a toho se denně užívá 2 gramy ve vodě. Oční voda se upraví z 60 gramů vody světlíkové, 60 gr. vody
růžové, 4 gr. prášku z aloe a 1,25 gr. cukru olověného. Promíchá se a denně večer několik kapek se pustí do očí;
neb rozmačká se světlík a jitrocel, přidá 60 gramů vody feniklové a růžové, močí se to 2 dny a procedí; večer pak
se pustí několik kapek do očí. Prášek se též dělá z 1 It. světlíku, ½ It. skořice, po 1 It. zázvoru bílého, kardamom,
hrozinek, muškátu (květu), feniklu, 12 It. cukru; to se smíchá a vždy ráno se toho půl lžíce nasype na chléb ve
víně omočený; sílí to zrak lidí starších. Též sílí paměť, žaludek, zahání závrať, žloutenku, kámen — užívá-li se
denně 3—4 It. na lačný žaludek. Cukr světlíkový má týž účinek; denně ráno a večer užije-li se ho kousek jako
muškátový ořech, působí proti žloutence.
Směs na hemoroidy:
15g kopřivy, 10g smetanky, 30g natě řebříčku a 30g natě jablečníku;
jednu čajovou lžičku spaříme ve 0,25 litru vřelé vody a 10 min. vyluhujeme. Pijeme 2 - 3x denně pomalu po
doušcích.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
LIBEČKOVÉ "MAGGI"
1 l nasekaných libečkových stonků a listů (větší podíl listů), 1 hrst kopřivových listů (mladých
lístků ze špiček kopřiv), 1 hrst celerových listů, 2 lžíce soli, na zakápnutí slunečnicový olej,
malé skleničky s kvalitním uzávěrem
Libeček, kopřivy i celer dobře omyjeme a na jemno posekáme nožem, můžete hodit i do
mixéru a nasekat v něm, jen ne úplně na kaši. Posypeme solí a důkladně pomačkáme
vařečkou nebo třeba paličkou z hmoždíře. Napěchujeme do sklenek, opravdu hodně mačkáme, čím víc, tím bude
více šťávy. Můžeme pak zalít pro zlepšení trvanlivosti trochou oleje, uchováváme v lednici.
ADŽIKA
4 ks rajčat, 3 ks paprik, 3 ks stroužky česneku, 2 ks jablek, 1 ks větší mrkve, 0,2 l oleje, 1
lžička chilli koření, 1 lžíce soli
Vše rozmixujeme a ochutíme solí, chilli kořením, olejem a rozmačkaným česnekem. Necháme
v chladničce rozležet.
KARAMELIZOVANÁ CIBULE
500 g cibule, 1 lžíce čerstvého rozmarýnu, 1 lžíce másla, cukr, sůl
Cibule oloupeme a podélně rozkrojíme. Na pánvi rozpustíme máslo, vložíme cibule,
osolíme, lehce posypeme cukrem, přidáme nasekaný rozmarýn a restujeme, až cibule
změkne a začne zlátnout. Takto upravenou cibulku podáváme teplou, jako přílohu k
rozličným masitým pokrmům.
CUKETOVÁ POLÉVKA
1 ks středně velké mladé cukety, 1 ks větší cibule, 2 ks bujónu a 1 l vody, nebo 1 l
vývaru, 2 dcl smetany (zakysané), 2 lžíce hladké mouky, 2 lžíce másla, pepř, sůl
Na rozpuštěném másle necháme zesklovatět nadrobno nakrájenou cibuli, zaprášíme ji
moukou, chvíli vše mícháme, připravíme si tak jíšku. Hotovou jíšku zalijeme 1 l vody,
do které hodíme 2 ks kostky bujónu, nebo ji zalijeme přímo vývarem, jíšku v tekutině
rozšleháme. Do polévkového základu hodíme na kostičky nakrájenou, semínek zbavenou, cuketu, vaříme 15
minut. V této fázi do polévky nalijeme smetanu, okořeníme pepřem a osolíme, necháme probublávat dalších 3-5
minut. Polévku odstavíme ze zdroje tepla a necháme chvíli, pod pokličkou, dojít.
JABLKOVÝ KOLÁČ
300 g hladké mouky, 200 g másla, 100 g moučkového cukru, 2 sáčky vanilkového
cukru, 1 lžíce mléka, 1 lžička prášku do pečiva, 1 ks vaječný žloutek, kůra z
jednoho citronu, špetka soli, Na náplň: 6 ks menších jablek, 2 ks celá vejce, 2 ks
vaječné žloutky, 80 g moučkového cukru, 250 ml smetany na šlehání, 2 lžíce
vanilkového pudinkového prášku, kůra z jednoho citronu
Z přísad na těsto vypracujeme křehké těsto, které dáme do chladu na cca 30 min
odležet. Mezi tím očistíme jablka, rozřízneme na polovinu a opatrně vyřízneme jaderníky, z vrchu jablka nakrojíme
na proužky, ale nedokrajujeme až dospodu. Troubu dáme vyhřát na 160 °C, formu, podle možnosti kulatou,
keramickou, o průměru cca 28-30 cm, vymažeme máslem. Zchlazené těsto rozválíme na přibližný kruh, přendáme
do formy a rozprostřeme ho (rozmačkáme) až po horní okraj. Nařezané jablka řezem dolů naskládáme na těsto a
"oblejeme" je náplní, kterou jsme si připravili rozšlehaným (stačí ručně) všech ingrediencí na náplň, kromě jablek.
Dáme péct do vyhřáté trouby a pečeme cca 60 minut. Upečený koláč necháme dobře vychladnout, posypeme
moučkovým cukrem a podáváme.
DÝŇOVÉ KOLÁČKY
Na 20 koláčků: 300g polohrubé mouky, 200g krystalového cukru, 150g nastrouhané
dýně, 125g rostlinného tuku Hera máslová příchuť, 1 balíček vanilkového cukru, 1
lžička kypřícího prášku, 1 lžička mletého zázvoru, 1 lžička skořice, 1/2 lžičky
mletého kardamomu, 1 ks vejce, špetka soli, papír na pečení
Předehřejme troubu na 200° C a vysteleme plechy pečícím papírem. Utřete rostlinný
tuk Hera máslová příchuť s krystalovým a vanilkovým cukrem a s vejcem do hladké
hmoty. Přidejte všechny sypké ingredience – mouku, kypřící prášek, sůl, skořici, mletý zázvor a kardamon, vše
dobře smíchejte a nakonec přidejte nastrouhanou dýni. Pomocí lžičky ukládejte na plech kopečky, které poté
vytvarujte do pravidelných koleček
Pečte 15-20 minut do zlatova.
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DŮM a ZAHRADA
MÁSLO
Máslo je nyní drahé a chuť také není to, co bychom očekávali. Pokud máte možnost si koupit čerstvě nadojené
mléko, udělejte si máslo doma.
Od sedláka přivezeme cca 5l a více mléka. Následuje
rozhodnutí, zda mléko pasterizovat, či nikoli.
Je to jen na vás. Pokud máte ověřený zdroj mléka,
můžete jej nechat odležet rovnou – 1-2 dny. Pokud
máte strach, mléko pasterizujte.
Pasterizace začíná od teploty 62°C, čím více mléko
zahřejete, tím více jej degradujete. Bezpečná
pasterizace je u teploty 72°C po dobu 20-30 vteřin.
Při této teplotě se odstraní nám nebezpečné látky. Pak následuje ochlazení a
odležení 1-2 dny. Může být i déle, protože takové mléko je méně náchylné ke kysnutí. Rozdíl mezi pasterizací a ne
pasterizací je také v množství vysrážené smetany (nepasterizované dá více smetany) a také ve výsledné chuti
másla. Máslo z pasterizovaného mléka je nasládlejší, žlutější.
Na povrchu se vysráží tuk – smetana. Tu opatrně sebereme. Smetanu opatrně sbíráme tak dlouho, dokud
nezačne prosvítat řídká – světlá – část. Zbytek mléka můžete vypít, či vyrobit jogurt, nebo sýr.
Nejefektivnější je použít domácí šlehač. Smetanu o teplotě 11-15 °C šleháme tak dlouho, dokud nevznikne
šlehačka. Šlehač ovšem nevypínejte a šlehejte dál. Smetana se „zdrcne“ a … vznikne máslo – ze smetany se
stanou hrudky + „voda“. Tedy hrudky jsou máslo a voda je vynikající podmáslí. Což je další bonus – dostanete
přírodní produkt, bez jakýchkoli éček a jiných šmakulád.
Výroba másla ovšem ještě neskončila, máslo je potřeba ještě vyčistit. Podmáslí slijeme. Máslo necháme v míse, k
němu nalijeme čistou studenou vodu a máslo dobře prohněteme. Vodu vylijeme a toto opakujeme několikrát.
Přesný počet „praní“ másla není možné stanovit. Propíráme jej tak dlouho, dokud není vylívaná voda čirá.
Pokud máslo důkladně nevymyjete, často se stává, že zhořkne, obsahuje bublinky se vzduchem nebo tekutinou.
Nyní už jen zbývá dát si máslo do formičky nebo ho prostě jen zabalit do potravinové fólie a nechat v lednici
ztuhnout. Pokud se nespokojíte s „obyčejným” máslem, můžete ho před uložením do lednice promíchat s
bylinkami nebo jemně nasekanými sušenými rajčaty.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
ŠKOLA

Začal nový školní rok a s ním i častá otázka dětí školou povinných: „proč musím do školy a kdo to vymyslel?“.
Jak tedy vypadaly začátky školství v naší obci?

A jak to bývalo v Loužnici?
Do roku 1810 nebyla škola ani v Zásadě.
Kdo chtěl umět psát a číst, musel děti posílat do školy do Držkova. Teprve roku
1810 byla zřízena v Zásadě první škola, která byla dřevěná a děti z Loužnice a
Bratříkova do ní chodily do roku 1866. Prvním učitelem zde byl Josef Rydval. V
Loužnici tehdy bylo ve školním věku 37 dětí. Protože děti v zimě nemohly chodit
do Zásady, museli si obce najmout pomocníky. Učilo se po domech, děti seděly
na zemi nebo na peci. Učitel sám toho moc neuměl a podle toho pak vypadaly i
výsledky. V roce 1866 byla povolena pro Bratříkov a Loužnici společná
jednotřídní škola. Dne 25. května 1868 byl položen základní kámen, škola byla
postavena mezi oběma obcemi (dodnes se tomuto místu říká „Stará škola) a
takto sloužila do roku 1898. Prvním učitelem byl Štěpán Kotek. V roce 1904 byla
podpálena a již nikdy neopravena.
V roce 1878 byla rozšířena na dvoutřídní a roku 1886 na trojtřídní. Třetí třída
byla umístěna v Loužnici čp. 55 (zbouraný dům pod domem Krupků).
Desetiletým vytrvalým bojem se občanům Loužnickým podařilo domoci si vlastní
školy a roku 1898 byla odevzdána svému účelu. Budova byla postavena podle
plánů stavitele Vodseďálka a stavbu prováděl stavitel Fišer ze Železného Brodu.
Prvním učitelem byl Jan Hlaváček, proti němu někteří občané zvedli odpor,
protože nechtěli, aby byl učitelem jejich dětí, ale bez úspěchu. Pan učitel
Hlaváček se zasloužil o to, že se Loužnice domohla samostatné, pěkné školní
budovy. Úspěchy lze přičíst veškerému obyvatelstvu, ale obzvláště pánům Josefu
Čílovi, Jáchymu Linkovi a Josefu Krupkovi, kteří několikrát byli u zemské školní
rady a zasloužili se o rychlé a příznivé vyřízení podaných žádostí. Po válce (I.
světové 1918) byl ustanoven správcem a třídním učitelem Alois Ludvík. V roce
1914, když vypukla I. světová válka, nastala velká bída, protože byla zastavena
sklářská výroba a muži byli odvedeni na vojnu. Aby se tomuto stavu odpomohlo,
byl zřízen polévkový ústav pro školní děti. Správa školy se obrátila s prosbou o
pomoc na místní spolky, školní radu a okresní školní radu, což vyneslo 200 Kč.
Vařilo se u školnice Marie Prochové 4x týdně po 5 měsíců, od 1. prosince 1914
do 30. dubna 1915. Cena jedné porce byla 14 halířů a později 16 halířů. Z
nařízení tehdejších c. k. úřadů se musely na školách vyvěsit prapory v barvách
rakouských i říšských (černá-žlutá), ve dnech
vítězství rakouské nebo německé armády,
nebo když měl monarcha narozeniny. A učitelé
museli dětem vykládat význam takovéto události, ale hlavně jim vtloukali do
hlav lásku k Rakouské říši a starému císaři. Prapory byly vyvěšeny v prvním
roce války na školní budově a v následujících dnech: 5. prosince 1914 – dobytí
Bělehradu, 26. května – dobytí Lvova, 7. srpna 1915 – dobytí Varšavy a 30.
srpna dobytí Brestu Litevského. Rakousko zapojilo do svých válečných služeb
nejen vojíny, ale i školní děti. Ve školách bylo nařízeno, že děti musely sbírat
vše možné, zejména: ostružinové listí, kopřivy, šípky, jeřabiny, ovoce (na čaj),
hadry, cupaninu, různé kovy. Ve škole děti zhotovovaly papírové podešve pro
vojáky, nátepníčky a jiné věci. Byly prodávány pohlednice s
obrazem jeho veličenstva císaře, různé brože, odznaky
a vydělané peníze se posílaly úřadům ve prospěch
války. V roce 1916, kvůli nedostatku kovů musely
být zrekvírovány všechny zvony, tomuto nařízení
se nevyhnul ani školní zvonek. Dne 9. března
1917 byli zatčeni Loužničtí učitelé Josef Midas a
Alois Ludvík. Důvodem zatčení byla jejich účast
na sokolské župní schůze v Košťálově v roce
1914. Na této schůzi byly dány tajné instrukce, jak
se mají zachovat ve válečné době. Bohužel byl mezi
nimi zrádce, který vše nahlásil policii.
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Dne 7. března 1930 se konala slavnostní schůze obecního zastupitelstva na oslavu 80. narozenin prezidenta T. G.
Masaryka. Slavnostní proslov měl starosta obce řídící učitel Alois Ludvík. V této schůzi bylo usneseno, aby v
průčelí školy vedle desky padlým vojínům byla zasazena i deska na paměť 80. narozenin pana presidenta.
Správce školy řídící učitel A. Ludvík, učitelka Věra Macounová a učitelka ručních prací Antonie Ludvíková –
Fetterová, kteří učili po celý rok 1930.
Kopie vysvědčení žáka Františka Vágnera z Loužnice z roku 1886 – vysvědčení vydala obecná škola Bratříkovsko –
Loužnická. Byla to škola postavená mezi obcí Bratříkov a Loužnici, dodnes se zde říká „Stará Škola“.

„V roce 1866 byla povolena pro Bratříkov a Loužnici společná jednotřídní škola. Dne 25. května 1868 byl položen
základní kámen, škola byla postavena mezi oběma obcemi a takto sloužila do roku 1898. Prvním učitelem byl
Štěpán Kotek. V roce 1904 byla podpálena a již nikdy neopravena.“
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

VOLBY 1935
V tomto roce se konaly volby do našich zákonodárných sborů. A to dne 19. května byly volby do poslanecké
sněmovny a senátu a dne 26. května volby do okresů a zemí.
Co předcházelo těmto volbám jest známo – veliká agitace – I v naší obci bylo agitováno velmi čile. Tiskopisy,
plakáty, schůze, špinění, sliby, pomalovaná silnice číslem 10, to všechno bylo i u nás – jen bohudík žádná pračka.
Volby konaly se ve škole a odbyly se klidně.
Výsledek je následující:

Můžeme říci, že u nás velkých
přesunů nebylo a že většina
voličů má své politické
přesvědčení ustáleno a nenechá
se zlákati různými sliby.
Jinak ovšem bylo v táboře
německých stran.
Tam většinou získává jejich
strana nazývající se
Sudetendeutsche Heimatfront
(vůdce jejich Konrad Heinlein).
Vítězství této strany je pro nás
vážným ponaučením o smýšlení
německého obyvatelstva vůči
našemu státu, neboť tato strana
netají se svými sympatiemi
k dnešnímu Německu.

Pokračování příště………
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PRO ZASMÁNÍ

Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm známo, že je to tvrďák. Poprvé
prochází kancelářemi a vidí muže, který nic nedělá, opírá se o zeď a jen
kouká. Říká si, že ukáže názorně všem ostatním, jak naloží s takovými,
který se flákají. Jde k onomu muži a nahlas se důrazně ptá: “Jaký máš
plat ?” Muž na to, trochu překvapeně: “22.000,- korun měsíčně, proč ?”
Šéf vytáhne peněženku, podá mu 11.000,- a zařve: “Tady máš
dvoutýdenní plat a teď vypadni a už se tady neukazuj!” Muž vezme
peníze a odejde. Šéf má dobrý pocit, že všem ukázal, jak v žádném
případě nestrpí lenochy a přitom se ptá: “Může mi někdo říct, co tu
vlastně dělalo tohle líný hovado?” A jeden zaměstnanec mu s klidem
odpoví: “Dovezlo nám pizzu…”

MOUDRÁ VĚTA
„Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.“
TIRÁŽ
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Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@gmail.com,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Samozřejmě, že Loužničtí zde mají reklamu zdarma a mají přednost. Ohlaste se na e-mail:
jana.mateaskova@gmail.com

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
vychází pouze v elektronické podobě, není a nikdy nebyl nikým placen, ani sponzorován.
Vše je pouze v režii a v nákladech autora – Jana Matěásková.
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REKLAMA

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