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pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

Fotografie ZVONIČKA LOUŽNICE:

Zakoupením této pohlednice přispějete, částkou 30,- Kč,
na obnovu zvoničky v Loužnici,
poškozené vichřicí v červenci 2012.

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE__ZVONICKA/

HASIČSKÝ VÝLET 22. 9.
2012 – Pro nedostatek
zájemců, byl letošní Hasičský
výlet ZRUŠEN!

Pohlednice jsou k prodeji v obchodě v Loužnici u pana Pohla a
v Hospůdce Na Záduší v Kulturním Domě – sokolovně v Loužnici.
--------------------------------------------------------------------------

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

S velkou bolestí v srdci Vám,
oznamujeme,
že dne 19. 9. 2012
nás náhle navždy opustil náš soused
pan

LUBOŠ HUBKA
Loužnice čp. 89

Poslední rozloučení se zesnulým proběhne
v úzkém kruhu rodinném.
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ZE SVĚTA

TANVALD - Díky městu
Tanvald a podpoře
prostředků z EU byl 2. září
zahájen provoz nového
dopravního terminálu u
vlakového nádraží v
Tanvaldě. Moderní terminál
zcela nenahradí dnešní
zastávku Tanvald, autobusová stanice, vzdálenou od
železniční stanice 1 km. Autobusové linky budou nadále
zajíždět jak na nový terminál, tak i na původní
autobusové nádraží, které nyní nese označení Tanvald,
centrum. Odpadne však zdlouhavé pěší cestování mezi
oběma nádražími. V souvislosti s touto změnou jsou od 2.
9. 2012 v platnosti nové jízdní řády autobusů, ze kterých
je patrné, které spoje zajíždějí na novou zastávku
Tanvald - terminál dopravy.

LIBŠTÁT - Lahev rumu, po napití z níž se v
úterý otrávil muž z Libštátu, obsahovala podle
rozboru celní správy až 50 procent
metylalkoholu. Podle aktuálních informací si ale
muž, který leží stále ve vážném stavu v
jilemnické nemocnici, metylalkohol sám do lahve
přimíchal. Policisté ze Semil již ve středu zahájili
pátrání po neznámém pachateli pro podezření ze
spáchání trestného činu ohrožování zdraví
závadnými potravinami a jinými předměty z
nedbalosti. Muž ve věku 36 let se měl otrávit
metylalkoholem po vypití několika skleniček tuzemáku,
který jeho manželka zakoupila zhruba před měsícem v
kamenném obchodě, v jedné z lomnických večerek.
Policisté obchod uzavřeli a ve spolupráci s celníky provedli
uvnitř kontrolu. „Žádná další láhev stejného označení
tuzemáku se v prodejně nenacházela, a ani nebylo
zjištěno jakékoliv porušení předpisů ohledně nakládání s
alkoholem," uvedla tisková mluvčí krajského ředitelství
Policie ČR Vlasta Suchánková. Láhev, ze které muž pil
policisté již dříve zajistili a předali Celnímu úřadu k
provedení odborných expertíz. „Rozbor provedený ve
čtvrtek 20. září již potvrdil, že v zajištěné lihovině se
nacházelo 50% metylalkoholu. Láhev přitom byla
opatřena pravým kolkem," potvrdila Suchánková. O
nebezpečí závadných lihovin informovaly některé obce v
okolí Libštátu a Lomnice nad Popelkou rozhlasem a na
vývěskách, v Semilech například Městská policie
projížděla ve středu městem v autě s tlampačem a
informovala takto občany i přímo v ulicích.
Policisté své vyšetřování zaměřili i dalšími směry a
následně se jim po provedení opakovaných výslechů v
pátek potvrdila nejvíce pravděpodobná verze. Tedy to, že
originální láhev alkoholu byla skutečně zakoupena v
obchodě, a závadný alkohol byl do originální lahve
tuzemáku doplněn až následně, po vypití skutečně
nezávadného tuzemáku. To pak nakonec potvrdila
policistům i sama manželka 36 letého muže. „V bytě
poškozeného zajistili policisté jeden načatý barel s
lihovinou, ve kterém byl zjištěn stejně závadový obsah
jako v lahvi. V souvislosti se zajištěným barelem s
lihovinou již policisté vyslýchají dva muže. Jakou roli v
daném případu mají, ukáže až další vyšetřování," sdělila
aktuálně k případu policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

ŽELEZNÝ BROD - Železný Brod - Žena z
Železného Brodu naletěla podvodníkovi.
Ten zneužil jméno banky. Co se šaty, když
od svatby uběhlo moře času a důležitější
jsou peníze? Inu prodat. Mladá žena ze
Železného Brodu proto podala inzerát hned na několik
internetových českých serverů. Za šaty požadovala čtyři
tisíce tři sta korun. A za nějaký čas si přišla na místní
policejní stanici postěžovat.
Z jejího sdělení bylo policistům jasné, že se stala obětí
podvodu. Nedlouho poté, co inzeráty podala, se jí ozvala
zájemkyně až z Kanady, která chtěla šaty koupit pro svou
klientku. „Aby umocnila enormní zájem o šaty, nabídla
ženě tři sta padesát euro, tedy dvojnásobek požadované
ceny," přiblížila Vlasta Suchánková, krajská policejní
mluvčí. Vše vypadalo v pořádku. Údajná nákupčí požádala
o číslo bankovního konta, kam měla převést peníze po
získání naskenovaného potvrzení o odeslání šatů. Pak už
šlo jen o pár formalit. „Prodejkyně šatů dostala instrukce,
aby šaty zaslala již přímo na adresu klientky, která o ně
má zájem a obdržela její adresu. Na pokyn, že je platba
složena, šaty odeslala," sdělila Suchánková. Netrvalo
dlouho a ženu z Železného Brodu kontaktovala banka
Sovereign Bank Online s tím, že obdržela platbu ve výši
350 euro. Ale že prý nepodporuje platby, které jsou pod
hranicí pětistovky. Banka ženu vyzvala, aby přes Western
Union banku zaslala rozdíl, tedy sto padesát euro. Pak že
si může vybrat pět set. Tehdy začal být postup prodeje
ženě podezřelý a obrátila se na policii. Podle šetření
neznámý pachatel zneužil jméno banky Sovereign Bank
Online. „Prostřednictvím falešné emailové adresy posílal
poškozené ženě zprávy," vysvětlila Suchánková. Žena tak
přišla o šaty i peníze za ně. A co víc, jako bonus zaslala
na uvedenou adresu šperky v hodnotě osmnácti set
korun. Jako bonus za výhodnou transakci. Popsané
jednání má i konkrétní pojmenování phishing, česky
rybaření. „Jedná se o podvodné jednání s cílem vylákat
osobní data, například čísla kreditních karet či jiné
důležité údaje," popsala Suchánková. „Nikdy
neodpovídejte na nevyžádané výzvy k aktualizaci
informací o účtu, cílem je krádež vaší identity," apelují
policisté. „Vyvarujte se obchodům, ve kterých jste
kontaktováni osobou ze zahraničí a vyzýváni k uhrazení
jakékoliv částky před uskutečněním obchodu, zejména
prostřednictvím banky Western Union. Můžete se stát
obětí podvodu," varuje Suchánková. Pokud vás již někdo
oslovil a máte podezření, že by se mohlo jednat o
podvod, můžete oznámit své podezření přímo
prostřednictvím webových stránek Policie ČR
(www.policie.cz). Přímo na stránkách je umístěn banner,
po jehož rozkliknutí můžete vyplnit formulář a oznámit
trestnou činnost páchanou na internetu. Systém slouží k
oznamování případů kyberšikany a policie reaguje i na
anonymní podněty. Pokud oznamovatel uvede kontakt,
dostane odpověď, jak s jeho podnětem bylo naloženo.
S PHISHINGEM SE MŮŽETE SETKAT:
v e-mailech, které vypadají jako od známého, na
webových stránkách sociální sítě, na falešných webových
stránkách, které třeba vybírají dary pro charitu, na
webových stránkách, které připadají známé, nicméně
mají trochu jinou webovou adresu, při chatování, na
mobilním telefonu
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JABLONEC n.N Jablonečáky velmi
oblíbený Zeleninový trh u
bývalé prodejny Jabloň
se koná každé úterý,
pátek a sobotu v
dopoledních hodinách.
Zajímá vás, do kdy si
ještě letos můžete
nakoupit čerstvou
zeleninu přímo od
pěstitelů nebo si
objednat brambory na
zimu? Jak nám sdělila
Jana Matěchová, vedoucí oddělení sekretariátu
primátora: „ Prodej zeleniny přechází plynule do
vánoční nabídky. Pokud trhovce neodradí počasí
(vysoké mrazy, vysoký spad sněhu), prodávají cca do
20. prosince." Valná většina trhovců jezdí do našeho
města prodávat své výpěstky už od devadesátých let,
kdy trh probíhal ještě v tržnici pod hotelem Zlatý lev.
Každý z nich se specializuje na určité druhy zeleniny.
Michal Krejza vozí květák i brokolici z Litoměřic. Česnek
Michala Růžičky byl vypěstován v Sovenicích u
Nymburka. Na pěstitelském trhu se ale neprodává jen
zelenina. Stálí zákazníci vědí, že tu najdou širokou
nabídku ovoce, domácí med, květiny, koření a v
poslední době i pečivo a uzeniny. Podle prodejních dnů
na Zeleninovém trhu se v Jablonci řídí chod nejedné
rodiny. V pátek se zde nakupuje opravdu ve velkém.
Začátkem podzimu přibývají k pravidelným nákupům na
víkend i zásoby na zimní období, ať už jde o zeleninu do
mražáku nebo brambory a cibuli do sklepa. Mnozí, kteří
nemají vlastní zahrádku, ocení i jablka, třeba ta ze sadu
Zdeňka Roháčka. Trhovci, kteří k nám 3x týdně dojíždějí
10, až 15 let se shodují v tom, že mají s Jablonečáky už
blízký vztah a především děkují místním za přízeň.
Nejen nakupující občany, ale i samotné prodejce proto
zajímá, jak to bude s konáním trhů do budoucna. Zde je
odpověď z magistrátu: „Na jaře 2013 město přistoupí
ke zpevnění plochy vedle autobusového nádraží, která
je nyní využívána jako parkoviště. Sem pak budou trhy
přesunuty," uvedla Jana Matěchová.
PĚNČÍN – BRATŘÍKOV - V úterý
25. září se dožívá funkcionář a
trenér FC Pěnčín pan Ivan
Matějček šedesáti let. K tomu
jubileu přeje hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti FC Pěnčín. Ivanova
stopa vede i do jabloneckého
fotbalového klubu LIAZ, kde
působil jako trenér mládeže. I ve
vedení tehdejšího LIAZu pracoval několik sezón, kde byl
více jak čtyři roky na postu sekretáře oddílu.
Vše nejlepší a hlavně pevné zdraví!

2012

PLAVY - Jednou z
nejvýznamnějších a
nejznámějších akcí
pořádaných v Plavech
vedle závodů raftů
byly jistě i Lety na
saních. Jejich tradici
se nyní snaží oživit
místní obecní úřad v
čele s paní starostkou Věrou Mužíčkovou. Po dohodě s
dlouholetým organizátorem akce - místním TJ Sokol
Plavy převzala pořadatelskou štafetu samotná obec.
Rozhodnutí zastupitelstva obce z 27. 6. 2012 pak do
světa vyslalo jednoznačný signál, že se Plavy svého
klenotu vzdát nechtějí a samotným závodníkům i přímý
pokyn ke stavění závodních strojů. Je jasné, že
takovouto akci, které se v dobách největší slávy
zúčastnilo několik desítek strojů, jejichž odvážným
letům přihlížely tisícovky nadšených diváků, nelze
připravit ze dne na den. Proto se v minulých dnech
objevily po Plavech plakáty, které zvaly všechny
zájemce o pomoc při přípravě i vlastním průběhu akce
na první informační schůzku. Ta proběhla v pondělí 24.
září v zasedací místnosti Obecního úřadu Plavy. Na tu
nakonec dorazilo 16 představitelů místních spolků i
organizací, které projevily vážný zájem o pomoc při
uspořádání akce. Během hodinového jednání zazněly
základní záležitosti, které je třeba vyřešit ještě před
samotnou zimou. Především tedy nezbytnost terénních
úprav samotného areálu, odstranění náletu, zajištění
funkčnosti elektrických přípojek apod. Byl ustanoven
užší organizační výbor, který bude veškeré pořadatelské
práce koordinovat. Z úst paní starostky Mužíčkové
jednoznačně zaznělo, že obec celou akci nepořádá za
účelem vytvoření zisku a hlavně také ne za každou
cenu! To znamená, že vstup do areálu závodů bude pro
všechny bezplatný a v případě nedostatku sněhu se
závody konat nebudou! Dovážet sníh z Jizerek se tedy
nebude! O občerstvení by se měly postarat především
místní spolky a organizace. Samozřejmě, že nebude
bráněno v prezentaci sponzorů a dobročinných
organizací. Veškerá příprava akce je směřována ke
konci ledna 2013 s tím, že v případě nepříznivých
podmínek (především nedostatku sněhu) bude termín
konání operativně posouván.
Nám nezbývá, než pořadatelům držet palce a společně s
vámi se těšit na leden 2013.

www.nasejablonecko.cz
http://jablonecky.denik.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
Železný Brod a jeho okolí

http://www.zeleznybrod.cz/cz/aktualne/kalendar-akci/
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ČERNÁ KRONIKA

JABLONEC N.N. - V průběhu noci z pondělí
na úterý se neznámý pachatel vloupal do
dřevěného stánku s občerstvením, který se
nachází u turistické cesty v Pelíkovicích. U
stánku vysadil dveře, vnikl dovnitř a odnesl
si dva padesátilitrové sudy od piva, kdy
pouze jeden byl z poloviny plný. Dále přibral
pětadvacetilitrový sud s limonádou, kompresor,
chlazení a teflonové nože. Majiteli stánku způsobil
svým činem škodu ve výši 21 000 Kč. Případem se
zabývají policisté Obvodního oddělení Rychnov u
Jablonce n.N., kteří případ šetří pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže, za což pachateli v případě
dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
LOUŽNICE – RADČICE – DRŽKOV – Čtvrteční ráno
20. září v 5.25 se na silnici vedoucí od Držkova stala
dopravní nehoda se zvěří. 49leté řidičce z Velkých
Hamrů, která jela ve vozidle značky Peugeot 206,
vběhlo z levé strany do jízdní dráhy divoké prase.
Střet s levým předním rohem vozidla zvíře nepřežilo.
Výsledkem nehody je nejen uhynulé zvíře, ale i
hmotná škoda na vozidle ve výši 25 000 Kč. Mrtvé
zvíře si na místě převzal zástupce mysliveckého
sdružení Držkov.
JABLONEC N.N. - V průběhu noci z neděle na
pondělí ukradl neznámý pachatel ze zahrady domu v
Rooseweltově ulici v Jablonci n.N. měděné a kovové
předměty. Pachatel si otevřel branku plotu, kterým
je dům ohrazen, vnikl na zahradu a odcizil zde
měděnou stříšku a kovové rošty zahradního grilu.
Majitelce domu, která si gril užila pouhé čtyři
měsíce, způsobil škodu ve výši 7 000 Kč. Policisté
pátrají po odcizených věcech a pachateli, který se
dopustil spáchání přečinu krádeže, za což mu hrozí
až dvouletý trest odnětí svobody.

JABLONEC N.N. - Již více jak čtyři roky neplatí řádně
výživné na svého syna 40letý muž z Kladna.
Rozsudek Okresního soudu v Jablonci n.N. mu
stanovil platit měsíčně na syna částku 1 500 Kč. Muž
svou povinnost neplní a 10letému synovi, který žije
s matkou v Jablonci n.N., dluží již přes 57 000 Kč.
Muž je podezřelý ze spáchání přečinu zanedbání
povinné výživy, za což může být potrestán odnětím
svobody v trvání až dva roky.

JABLONEC N.N. - Ze zahrady rekonstruovaného
domu v Janově nad Nisou odcizil neznámý pachatel
v průběhu noci ze středy na čtvrtek větší množství
plechů na střechu. Majitelka domu měla na zahradě
složené plechové pozinkované šablony o rozměrech
50 x 100 cm, kdy se jednalo o plechy, které po
výměně střechy chtěla ještě použít na zastřešení
kůlny. Zloděj však byl
rychlejší a 260 kusů
těchto šablon jí odcizil.
Hodnota odcizených
plechů představuje
částku 10 000 Kč.
Policisté Obvodního
oddělení Mšeno případ
zadokumentovali,
propátrali okolí i sběrny druhotných surovin, ale
plechy prozatím nikde nenalezli. Případ je šetřen pro
podezření ze spáchání přečinu krádeže.
ŽELEZNÝ BROD - Na nádraží Českých drah v
Železném Brodě ,,úřadoval samozvaný umělec“.
Různými barvami posprejoval v průběhu noci bok
vagónu vlakové soupravy, která byla odstavena
nedaleko nádraží. Velikost ,,výtvoru“ zasahuje
plochu 8,5 x 1 metr. České dráhy budou muset
vynaložit částku přesahující 7 000 Kč, aby uvedly
vagón do původního stavu. Policisté Obvodního
oddělení Železný Brod případ šetří pro podezření ze
spáchání přečinu poškození cizí věci, za což
pachateli hrozí až roční trest odnětí svobody.
KOŘENOV – REJDICE - V průběhu uplynulého
víkendu došlo v Kořenově Rejdicích k netradičnímu
vloupání do domu. Neznámý pachatel zneužil
poněkud zvětralé zdi garáže domu, násilím ji
proboural, vnikl do neobydleného domu a odnesl si
dva obrazy. 78leté majitelce domu z Tanvaldu
způsobil škodu ve výši 25 000 Kč. Policisté
Obvodního oddělení Tanvald případ
zadokumentovali a zajistili stopy, které mohou
pomoci v odhalení pachatele. Případ je šetřen pro
přečin krádeže, kdy pachateli v případě dopadení
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
LUČANY - V průběhu uplynulého víkendu odcizil
neznámý pachatel ze zahrady a přístřešku jednoho z
domů v Lučanech n.N. různé kovové předměty.
Odnesl si například stavební kolečko, svěrák, řetězy
na traktor, devět železných traverz a další. Majiteli
způsobil škodu ve výši 12 000 Kč. Policisté
Obvodního oddělení Smržovka zkontrolovali
především sběrny surovin, ale prozatím odcizené
věci nenalezli. Nyní pátrají po pachateli, který za
přečin krádeže může být potrestán až dvouletým
trestem odnětí svobody.
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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
26.9.

Den: 21/25°C
Noc: 11/7°C

NEDĚLE
30.9.

Den: 17/21°C
Noc: 10/6°C

ČTVRTEK
27.9.

Den: 22/26°C
Noc: 13/9°C

PONDĚLÍ
1.10.

Den: 17/21°C
Noc: 8/4°C

PÁTEK
28.9.

Den: 18/22°C
Noc: 11/7°C

ÚTERÝ
2.10.

Den: 15/19°C
Noc: 9/5°C

SOBOTA
29.9.

Den: 17/21°C
Noc: 10/6°C

STŘEDA
3.10.

Den: 14/18°C
Noc: 8/4°C

27.9.
Na Kosmu a Damiána studeno bývá zrána.
28.9.
Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí.
Svatý Václav v slunci září, sklizeň řípy se vydaří.
Na Václava českého bývá vína nového.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.
Je-li bouřka na Václava dlouho teplo zvěstovává.
Přijde Václav - kamna připrav!
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
Svatý Václav praví: „Pusťte krávy do otavy!“
Svatý Václav tady - sklízí hady.
Svatý Václav zavírá zem.
Na svatého Václava jedna zima přestává a druhá
už nastává (humorná pranostika Karla Čapka —
Zahradníkův březen)

Slunce

Vychází: 5:43
Zapadá: 18:09

PRANOSTIKY

29.9.
Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
Padají-li před svatým Michalem žaludy,
nastane tuhá zima.
Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak
ještě po čtyři neděle.
Michal, v den-li jeho pršívá, teplo před vánoci
věštívá.
Mokro o Michalu, studeno o štědrém dnu.
Hřímání okolo Michala znamená veliké větry.
Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude
tuhá zima.
Svatý Michal všecko z polí spíchal.

30.9.
Na svatého Jeronýma
stěhuje se k nám už zima.
1.10.
Fouká-li na svatého Remigia
od východu, bude teplý
podzimek.
2.10.
Den Marie Orodovnice - první
mrazíky.
Fouká-li na den Marie
Orodovnice od východu,
bude tuhá zima.

OBLOHA

Měsíc bude v neděli 30. září v úplňku.
Jupiter (-2,5 mag) v souhvězdí Býka vychází už kolem půl desáté večer.
Před svítáním je velmi vysoko nad jihem.
Venuše (-4,1 mag) je viditelná ráno nad východem. V souhvězdí Lva se
pomalu přibližuje k jeho nejjasnější hvězdě Regulus.
Uran (5,7 mag) je 29. září v opozici se Sluncem. Najdeme jej poblíž hvězdy
44 Psc (také cca 5,7 mag) v souhvězdí Ryb.

Měsíc

Vychází: 8:45
Zapadá: 18:54
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

25. 9. 2012
25. 9. 2012
1. 10. 2012
2. 10. 2012
2. 10. 2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
25.9. 1899 – Ondřej Sekora, malíř, ilustrátor
a spisovatel († 4. července 1967)
25.9.1906 – Jaroslav Ježek, hudební
skladatel († 1. ledna 1942)
25.9. 1450 – Uršula Braniborská , princezna
braniborská († 25. listopadu 1508)
26.9. 1619 – Fridrich Falcký oznámil českým
stavům, že přijímá nabídnutou českou
korunu (korunován byl 4. listopadu 1619).
26.9. 1933 – Bořivoj Navrátil, herec († 31.
října 2011)
26.9.1948 – Vladimír Remek, československý
kosmonaut
27.9. 1941 – Zastupujícím říšským
protektorem v Čechách a na Moravě
jmenován generál SS a policie Reinhard
Heydrich
27.9. 1271 – Václav II., český a polský král
(† 21. června 1305)
27.9. 1924 – Josef Škvorecký, český
spisovatel
28.9. 935 – (event. 929) Ve Staré Boleslavi
byl zavražděn kníže Václav svým bratrem
Boleslavem I.
28.9.995 – Přemyslovci dobyli Libici nad
Cidlinou a vyvraždili všechny Slavníkovce.
29.9. 1887 – Andula Sedláčková, herečka
(† 24. listopadu 1967)
29.9. 1968 – Michal Dlouhý, herec
29.9.1973 – Jiří Strach, režisér a herec
29.9.1989 – Tereza Voříšková, herečka
30.9. 1938 – Československá vláda přijala
Mnichovský diktát a podstoupila Sudety Třetí
říši.
1.10. 1931 – Jiří Suchý, básník, textař,
zpěvák, kabaretiér, zakladatel divadla
Semafor
2.10. 1373 – Karel IV. získal od Oty
Braniborského Braniborsko, které zůstalo
Lucemburkům do roku 1415, kdy je Zikmund
prodal Hohenzollernům.
2.10.1421 – Husité zvítězili v bitvě u Žatce
nad německými křižáky.
2.10. 1933 – Karel Hála, český zpěvák († 6.
července 2008)
3.10. 1908 – Nelly Gaierová, česká zpěvačka
a herečka († 30. října 1995)

Simona Černá
Jaroslav Šikola ml.
Jiřina Kramářová
Jaroslav Lanc
Marie Zerzubová

STAROČESKÝ HOROSKOP

Toto období (24.9. - 2.10.) je určeno, ve
staročeském a Keltském horoskopu,
stromu - LÍSKA
Líska je nenápadná, drobná a často si jí
ani nevšimnete, a přesto je nesmírně
užitečná. Lidé narození v tomto znamení
jsou přesně takoví. Pod maskou
všedních a nevýrazných osob se skrývá
nadprůměrná inteligence, nadání a intuice, které dokážou
patřičně zúročit. Velmi dobře si uvědomují své přednosti a v
některých případech jsou schopni jich i zneužívat.
Jsou vynalézaví a vytrvalí bojovníci, pokud jde o prosazení dobra
a spravedlnosti, ale jejich vrozená hamižnost jim nedá si odepřít
podíl za úspěch. Jako partneři mívají někdy období
nespokojenosti, která se projevují až nesnesitelným chováním,
ale jde většinou jen o krátkodobý stav.
V partnerském vztahu s člověkem narozeným ve znamení Lísky
je to jako na houpačce, a to i případě, že má tento vztah pevné
základy. Tito lidé jeden den zahrnují svůj protějšek vším, co mu
vidí na očích, a druhý den se na něj ani nepodívají. Rádi
organizují společný volný čas do nejmenších detailů, ale i své
vlastní plány si dokážou překazit, pokud se dostaví špatná
nálada.
Stejně jako jejich nevyzpytatelná povaha, je i jejich zdraví
kolísavé. Bývají náchylní k onemocnění ledvin, močového
měchýře a jater. Trpí-li nějakou nemocí, očekávají od svého
protějšku nadstandardní péči.
Uplatní se v oblastech, kde je třeba zapojit vlastní invenci, ale
pokud nedostanou odpovídající ohodnocení, nemají motivaci
svou práci dělat pořádně. Rádi vidí za svou prací hmatatelné
výsledky.
------------------------------------------------------------------------------VÝZNAMNÉ DNY
25.9. - Mezinárodní den neslyšících
26.9. - Evropský den jazyků, Světový den antikoncepce
27.9. - Světový den cestovního ruchu
28.9. - Státní svátek – Den české státnosti
30.9. - Světový den srdce, Světový den moří, Světový den překladatelů - v
ČR udělována Cena Josefa Jungmanna)
1.10. - Státní svátek Čínské lidové republiky - vyhlášení Čínské lidové
republiky Mao Ce-tungem na náměstí Tchien-an-men v Pekingu, Mezinárodní
den hudby, Mezinárodní den seniorů, Mezinárodní den kávy - slaví se
v Japonsku, Světový den vegetariánů
2.10. - Světový den hospodářských zvířat, Mezinárodní den zvonů,
Svátek andělů strážných
Valné shromáždění OSN vyhlásilo 2. říjen Světovým dnem nenásilí.
3.10. - Světový den lidských sídel, Světový den architektury
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BYLINKY 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 katarrhu 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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ZAHRADA
PRÁCE NA ZAHRADĚ V ZÁŘÍ
• sklízíme podzimní odrůdy jablek, hrušek, slivoní a broskvoní, případně
ořechů
• sklízíme neobvyklé ovoce – šípky, dřínky, jeřabiny, arónie, rakytník aj.)
• do poloviny září ukončíme průklest keřů a stromů (rybíz, angrešt,
maliník, peckoviny, ořešák)
• ošetřujeme jahodníkové záhony
• pečujeme o uskladněné sklizené ovoce (větráme, aby se snížila teplota
skladovacího prostoru)
• na kmeny stromů (i kůly) připevňujeme papírové lepové pásy proti
píďalce podzimní (pokud naklade v koruně stromu vajíčka, housenky

zjara ožírají listy)
• jahodník ošetřujeme proti houbovým chorobám a roztočíkovi
• do poloviny září ukončíme průklest keřů rybízu a angreštu, průklest peckovin a ořešáku, dokončíme vyřezání
starých odplozených prutů maliníku
• při skladování ovoce dbáme na to, aby se ve společném prostoru neskladovaly zároveň brambory, cibule, řepa a
jiná, zvláště aromatická zelenina
• začínáme se zarýváním hnoje na záhony
• některé zeleniny můžeme vysévat nebo vysazovat pod fóliový kryt nebo do pařeniště
• na sklizených záhonech vyséváme rostliny pro zelené hnojení (na záhonech, kde chceme pěstovat košťálovou
zeleninu nepoužíváme k zelenému hnojení hořčici ani řepku, hrozí přenos nádorovitosti kořenů
• vytrvalé rostliny, které pěstujeme jako zeleninu nebo bylinky, podle potřeby (vyčerpané živiny) přesadíme na
nové stanoviště s dostatkem živin
Sklízíme:
• cibuli ze semene, jarní česnek, polopozdní košťáloviny a plodové zeleniny
• před příchodem mrazů otrháme i plně vyvinutá zelená rajčata, která v teple dozrají
• plody tykvovitých rostlin, podkládáme je např. dlaždicemi, aby nehnily
• u zeleniny, již chceme skladovat, omezíme koncem měsíce před sklizní zálivku
Vyséváme a vysazujeme:
• počátkem září můžeme ještě vysévat odrůdy ředkvičky s krátkou vegetační dobou i rané odrůdy salátu pro
sklizeň až do Vánoc (pařeniště)
• sejeme špenát a polníček pro jarní sklizeň
• rozsazujeme vytrvalé zeleniny (zimní cibule, sečka, pažitka, libeček, reveň)
• sázíme česnek (v teplejších oblastech později) a sazenice zimního salátu (do počátku října)
• hnojíme okrasné dřeviny hnojivy s draslíkem, aby dřevo vyzrálo a nenamrzalo
• připravujeme záhony pro jarní výsadbu květin
• připravíme záhony pro podzimní výsadbu růží
• počátkem září vysazujeme jehličnany a stálezelené listnáče
• za sucha zaléváme stálezelené dřeviny, zvláště nově
vysazené
• připravujeme jámy na výsadbu listnáčů
• před výsadbou cibulovin cibule namoříme proti houbovým
chorobám (např. ve Fundazolu nebo použijeme ošetření v
roztoku hypermanganu)
• sázíme cibulky drobných cibulovin a lilií
• od poloviny září vysazujeme hyacinty a tulipány
• od konce září vysazujeme cibule narcisů (při teplotě pod 12
st. Celsia)
• počátkem září ještě můžeme zasadit lilii bílou (měli jsme ji
zasadit už v srpnu)
• cibuloviny sázíme ve skupinkách do košíčků, které je
částečně chrání před hlodavci
• nové výsadby cibulovin dobře zalijeme
• do květináčů sázíme tulipány a jiné cibulnaté a hlíznaté
květiny pro rychlení
• koncem září nebo začátkem října naposledy posečeme trávník (na 3-4 cm)
• rostliny v truhlících i pokojové rostliny, které jsme v létě pěstovali v zahradě, přeneseme do místnosti, aby je
nepoškodily případné mrazíky
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

DOMÁCÍ MÜSLI TYČINKY
100 g másla + trochu navíc na vymazání plechu,
200 g vloček, 100 g
slunečnicových semínek, 50
g sezamových semínek, 50 g
nasekaných jader vlašských
ořechů, 3 lžíce medu, 100 g
světlého třtinového cukru, 1
lžička mleté skořice, 100 g
sušených brusinek (anebo borůvek či třešní).
Troubu předehřejte na 160 °C. Formu o rozměrech
18 x 25 cm vymažte máslem a vyložte papírem na
pečení. Nasypte do ní vločky, semínka a oříšky,
promíchejte je a dejte do trouby na 5–10 minut, aby
krásně zezlátly. Mezitím rozehřejte v pánvi máslo,
med a cukr. Přidejte směs z trouby, skořici a sušené
ovoce a pořádně vše promíchejte. Přendejte zpět na
plech, uhlaďte a pečte 30 minut. Nechte
vychladnout a rozkrájejte na dvanáct tyčinek.
JEHNĚČÍ PLEC NA VÍNĚ
1,5 kg jehněčího plecka i
s kostí, olivový ́ olej, 2 mrkve,
1 petržel, 1/4 celeru, vše na
kostky, 1 cibule, nakrájená
nadrobno, 2 snítky tymiánu +
2 lžíce rajského protlaku, 700 ml suchého červeného
vína, 1,5 l hovězího vývaru nebo vody, sůl a čerstvě
mletý pepř, 3 mrkve, 1 petržel, 1 řapík celeru, vše
na šikmé plátky + 2 lžíce másla
hrst hladkolisté petrželky, bramborová kaše
k podávání. Plec rozdělte na 3 části, osolte a
opepřete. Opečte ji v litinovém hrnci na oleji ze
všech stran, vyjměte a dejte stranou. Do tuku
vsypte kostky zeleniny a opékejte je asi 5 minut
dozlatova. Vsypte cibuli, tymián a míchejte další 3
minuty. Pak přidejte rajský protlak a míchejte ještě
2 minuty. Zalijte vínem a vařte, až se víno svaří na
třetinu, trvá to asi 30 minut. Vraťte do hrnce maso
a zalijte ho vodou nebo vývarem, aby bylo
potopené. Přiveďte k varu, pak hrnec přiklopte a
vložte do trouby předehřáté na 160 °C. Duste
doměkka asi 2 až 2,5 hodiny. Maso potom vyjměte
a omáčku přeceďte (mělo by jí být cca 750 ml).
Dejte ji na sporák vyvařit, až jí zbude 200–300 ml.
Mezitím vhoďte kořenovou zeleninu na 3 minuty do
vroucí osolené vody. V pánvi rozehřejte máslo,
přimíchejte zeleninu a osolte a opepřete. Po 2
minutách vmíchejte petrželku a vypněte. Maso
pokrájejte a podávejte s kaší, přelité šťávou a
ozdobené zeleninou.

HRUŠKOVO-SMETANOVÝ
KOLÁČ
1 kg hrušek, oloupaných a
rozpůlených, bez jádřinců, 100 g
moučkového cukru + trochu na
poprášení, 500 ml smetany ke šlehání, Na těsto:
250 g hladké mouky, 125 g másla, 1 vejce + 2
žloutky, 80 g krupicového cukru.

Půlky hrušek pak nakrájejte na tenké plátky, v míse
smíchejte s cukrem, polovinou smetany a nechte
přes noc v chladu odpočinout. Mouku vysypte na
vál, uprostřed vytvořte důlek a do něj vsypte cukr,
máslo, celé vejce a žloutek. Rychle zpracujte na
těsto, vytvořte bochánek a oddělte z něj třetinu.
Zbývající dvě třetiny těsta rozválejte dokulata na
půlcentimetrovou placku. Těstem vyložte kulatou
dortovou formu tak, aby asi dva centimetry dokola
přečnívaly. Na dno nasypte plátky hrušek se
smetanou. Zbytek těsta vyválejte natenko do
velikosti formy, zakryjte hrušky a přes těsto
přehrňte přečnívající okraje. Spojte navlhčenými
prsty a doprostřed udělejte dírku o průměru asi 1
cm, aby mohla při pečení odcházet pára. Potřete
zbývajícím žloutkem a pečte při 170 stupních asi 30
minut. Upečený koláč vytáhněte z trouby a otvorem
uprostřed vlijte zbytek smetany. Koláčem zakružte
tak, aby se smetana uvnitř co nejvíce rozlila.
Podávejte teplé i po vychladnutí, poprášené
moučkovým cukrem.
VOŇAVÁ HRUŠKOVÁ POVIDLA
2,5 kg hrušek, 1 lžíce 8% octa, 200 g třtinového
cukru, 2 hřebíčky, 2 sáčky
vanilkového cukru. Omyté hrušky
rozčtvrťte, zbavte jádřinců,
,bubáků‘ i stopek a pokrájejte na
menší kousky. V hrnci je podlijte
200 ml vody a pod pokličkou
rozvařte; trvá to asi 20 minut.
Přimíchejte ocet, cukr, hřebíček a
vanilkový ́ cukr a přendejte do pekáče. Nechte v
troubě při teplotě 90 °C za občasného míchání 6–8
hodin odpařovat do zhoustnutí. Horké naplňte do
sklenic, zavíčkujte, a buď převraťte, nebo sterilujte
30 minut při 80 °C.
ZÁZVOROVO-JABLEČNÁ
LIMONÁDA
ZÁZVOROVÝ ZÁKLAD: 3/4 šálku
čerstvého zázvoru, 150 g
krupicového cukru, 60 ml citronové
šťávy, 500–600 ml sodovky,
vychlazené. NA DOKONČENÍ: 125 ml jablečného
moštu, 2 červená jablka, citronová šťáva na
zakapání jablek, 1 lžíce nasekaného zázvoru, kostky
ledu k podávání. Zázvor omyjte a i se slupkou
nakrájejte na tenké plátky. Vložte je do
nepřilnavého kastrolu, přidejte cukr a 200 ml vody.
Míchejte a vařte na mírném ohni asi 15 minut,
abyste získali hustší sirup. Pak ho přeceďte, mělo by
ho být asi půl šálku. Po zchladnutí na pokojovou
teplotu vmíchejte citronovou šťávu a dolijte
sodovkou. Jablka zbavte jádřinců a nakrájejte je na
tenké plátky. Pokapejte je citronovou šťávou, aby
nezhnědla. Zázvorový ́ základ spojte s moštem,
přidejte jablka a lžíci zázvoru. Podávejte s ledem.
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POUŠTĚNÍ DRAKŮ
V Loužnici se draci pouštěli odjakživa. Loužnice má velice ideální
podmínky a na každé straně obce je úžasná louka či pole, kde
se dají draci pouštět a je zde i ideální termika a když fouká
správný vítr od jihu, máte skoro jistotu, že Vám drak u
hřbitova nebo na Kostřavci, bude krásně létat. Jen pozor na
dráty vysokého napětí.
První zmínky o pouštění draků pocházejí z Číny ze 4. století
před n.l. a podle legend bývaly z počátku používány jako
spojení mezi bohy a lidmi, někde měli draci zahánět blížící se
bouře anebo zastrašit nepřítele. V devatenáctém století se draci používali různě. Například pan
Polock si v roce 1826 nechal patentovat kočár tažený draky, který dokázal uvést až pět lidí
rychlostí kolem 40 km/hodinu. Benjamin Franklin používal draky k pokusům s elektřinou a o
něco později byli draci využíváni meteorology k pozorování počasí ve velkých výškách.
V našich končinách patří pouštění papírových draků již mnoho let mezi velmi oblíbené
zábavy malých i velkých. Jakmile se začne foukat ze strnišť a zvedne se chladný podzimní
vítr, začínají se na kopcích a polích objevovat první nadšenci s kupovanými, ale i
vlastnoručně vyrobenými modely draků, aby předvedli své umění pouštění draků. Draků existují různé tvary a typy,
odlišné velikostí, názvem, způsobem výroby a použitým materiálem. V dnešní době rozlišujeme draky hlavně podle
tvaru na plošné a krabicové a podle využití na rekreační a závodní. Ty závodní pak dále na draky akrobatické a
bojové. Plošní draci jsou různých plošných geometrických tvarů a mají ocas. Mezi nejznámější tvary plošných draků
patří kosočtvercové (tzv. diamond) a trojúhelníkové (delta). Krabicoví draci jsou trojrozměrní, dokážou létat ve
velmi vysoké výšce a vyznačují se výjimečnou aerodynamickou rovnováhou.
Akrobatičtí draci jsou schopni udělat ve vzduchu velmi mnoho akrobatických kousků. Mají dlouhý ocas, který
doslova opisuje dráhu letu draka po obloze.
Bojoví draci jsou zas ti, kteří mají jen jedno vlečné lanko a vyznačují se velmi velkou rychlostí pohybu. Úkolem je
chytit lanko soupeřova draka a stáhnout ho na zem. Velké dračí bitvy se konají v Japonsku, kdy každý takový drak
má určitou část šňůry polepenou lepidlem, mletým sklem a pískem. Každý se snaží svého draka řídit tak, aby
přeřezal šňůru soupeřova draka. Konávají se ale i jiné soutěže, např., který drak dolétne výš, o nejmenšího,
největšího nebo nejstaršího draka, popřípadě i nejhezčího či nejoriginálnějšího. V roce 1919 bylo německými
příznivci puštěno sestava osmi propojených draků, kteří vystoupali do závratné výšky 9740 m.
POSTAVTE SI SVÉHO DRAKA:
Materiál: špejle 8x8 a 6x6 (dají se koupit třeba zde), hedvábný
papír (arch 70x70cm z Tesca), režná nit, provázek na pouštění a
na ocas (cca 100-200m), disperzní lepidlo, (izolepa)
Nástroje: nůžky, ostrý řezák, podložka na řezání
Návod: špejle 8x8 nařezat na 1x 70cm a 2x 35cm, šlejli 6x6 na
60cm; ve dvou třetinách 70cm osové špejle přivázat nití oba
35cm kusy tak, aby při pohledu shora svíraly s osou nití 90
stupňů a tyto dvě spojit do trojúhelníku 60cm špejlí 6x6 tak, aby
plocha trojúhelníku byla kolmá k osové špejli, všechny spoje
fixovat lepidlem (nejlépe předem natřít fixovací nit a potom
nanést lepidlo ještě na svázaný spoj); na koncích osové špejle
udělat malé zářezy na nit a natáhnout nit podél 4 vrcholů
tvořících obrys draka (opticky vzniknou mezi špejlemi 4
trojúhelníky, jejichž přepony tvoří nit a odvěsny špejle 8x8),
všechna místa uvázání niti podél obvodu fixovat lepidlem;
hedvábný papír nahrubo ostřihnout podle tvaru draka a přilepit
podél obvodu tvořeného nití buďto lepidlem nebo izolepou tak,
aby byl na niti pevně fixovaný a nepohyboval se; z odstřižků
hedvábného papíru vytvořit střapce na ocas draka, který se
udělá z provázku na pouštění (cca 50-70cm) a navázat na dolní
stranu draka (tam, kde jsou 2/3 osové špejle pod křížem); z
pouštěcího provazu odstřihnout cca 1m (+ rezerva na přivázání)
na závěsný provaz, ten navázat na dolní a horní konec draka
tak, aby zůstal volný a do jeho 2/3 (nad křížem špejlí) přivázat
hlavní pouštěcí provaz tak, aby trojúhelník tvořený osovou špejlí jako přeponou a částmi závěsného provazu měl
výšku nad přeponou cca 1/2 až 2/3 výšky trojúhelníků tvořících nosné plochy.
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Z HISTORIE

Z Loužnické kroniky:

V roce 1957 navštívil naši obec náš krajan Vítězslav Tomeš, který bydlí v Africe již od roku 1925. Odjel tam jako
mladý učitel ze zdravotních důvodů. Přijel k nám začátkem července
v největších vedrech, kdy teploměr ukazoval až 30°C. Uspořádal zde
besedu s občany a vyprávěl nám, že když odjížděl z Afriky bylo tam
velmi nevlídné počasí a padal sníh, což je v Africe zjev velmi
ojedinělý.
Vyprávěl o své cestě letadlem z Afriky a o tom, jak letadlo přestálo
bouři a vichřici, jak všichni cestující měli již v sobě jen, jak se lidově
říká, malou dušičku. Dále vyprávěl o tom, jak na něho mile
zapůsobilo, když přilétl do Paříže a uslyšel v kanceláři
československé letecké dopravy mluviti česky. Milý hlas rodné
mateřštiny mu ihned přiblížil domov, zapomněl na svízele cestování
a nálada se mu vyjasnila. A což teprve, když vstoupil do
československého letadla. Obsluha samí Češi, vlídně se na něho
usmívali. Chválil, jaké máme krásná, moderně vybavená letadla a
zdvořilý, velmi příjemný personál. Let z Paříže do Prahy byl prý pro
něho z celé cesty nejkrásnější, snad již i proto, že se blížil ke své
vlasti. Tak už to chodí na tom světě, lidé touží po tom, co jim není
jen tak snadno přístupné a tím nám také vlastně prozradil, že přesto, že se mu v cizině vede dobře a že si tam
zvykl, přeci jen to srdce táhne člověka tam, čemu se říká domov. Chápali jsme ho a připomínali jsme si, jak nám
byla také naše země drahá, když nám po ní někdo sahal, když nám ji brali, jak tomu bylo za chmurných dnů
okupace.
Vyprávěl nám také o životě tamních domorodců a o tom, jak se setkal s našimi známými cestovateli Hanzelkou a
Zikmundem, kteří ho navštívili na jeho stanici v Mendu a že prý je musí také navštíviti v Československu. Rádi
jsme se zaposlouchali a zavzpomínali, již proto, že Vitík, jak mu všichni v Loužnici říkají, je společenský a milý
člověk a u všech Loužnických občanů oblíbený.
(Pozn. redakce:
A kdo to byl Vítězslav Tomeš? Byl to strýc „holek“ Noskových (Kordíkovi), a bratr Jindřišky Noskové čp. 49, který
si za ženu vzal Anežku Koudelkovou z Prostějova, ta byla sestrou paní Růženy Linkové (manželka Miloslava Linky
z čp.63 - Hrubý), kvůli tuberkulóze, která jej léta trápila se na doporučení lékařů odstěhoval do Kapského města.
V letošním roce zde byla na velmi krátké návštěvě, jejich dcera Janka. Přijela navštívit rodinný hrob, kde její
rodiče jsou pochováni – byli oba převezeni z Afriky)
Pokračování příště……..

(Foto: Manželé Aneška – Aška a Vítěslav – Vitik Tomešovi)

Stránka 12 z 15

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 36.

2012

PRO ZASMÁNÍ

Říká udržovaná, vypiglovaná a napajcovaná stará babka mladému
jiskřivému chlapíkovi tmavé pleti: „Když se se mnou pomiluješ, dám ti
svůj mobil.“
Chlápek samozřejmě souhlasí. Pomiluje se s babkou, odevzdá
perfektní práci a říká: „Tak babko a teď ten mobil!“
Babka na to: „Samozřejmě chlapče, piš si 733254….“
Víte kolik blondýnek je třeba, aby uvařili jednu čokoládu? 100. Jedna
míchá a 99 loupe lentilky.
U lékaře si blondýnka stěžuje, že jí manžel nestačí v posteli.
Tak si najděte milence! Radí doktor. To už jsem udělala, mám jich
deset a stejně to nestačí! Doktor kroutí hlavou a nakonec řekne:
No, tak v tom případě je to nemoc! Skvělé, doktore, a můžete mi na
to dát potvrzení, aby mi manžel pořád neříkal, že jsem děvka?
Přijde starý pán do nevěstince a bordelmamá mu říká: Ale dědo,
copak vy tu děláte? Vždyť vy už to máte dávno za sebou. Děda se
chytne dlaní za čelo a povídá: Ach ta skleróza! A kolik jsem dlužen?
Pane doktore, co mám dělat, když můj manžel mluví každou noc ze
spaní? Dejte mu příležitost, milá paní, aby mohl promluvit ve dne.
Žena si stěžuje doktorovi, že její muž je na 200% impotent.
To snad ne! Ano, on byl na honu a omylem mu při čůrání ustřelili
přirození a on se tak lekl, že si ukousl jazyk.
Drahý, co máš na mne nejradši? Moje nádherné tělo nebo mojí
krásnou, neodolatelnou tvář? Tvůj smysl pro humor!
Přijde manžel z práce, otevře ledničku, podívá se dovnitř a vztekle
práskne dveřmi. Na druhý den zase přijde z práce, podívá se do
ledničky a práskne dveřmi: Už zase!!!! Třetí den přijde domů, otevře
ledničku a volá: Marie, já tě zabiju, jestli v té ledničce nebudeš
zhasínat světlo!!!
To se nestydíš přicházet z hospody tak pozdě? Řve žena z ložnice.
Moc se neraduj, odpovídá manžel, jen jsem se vrátil pro kytaru…
Manželský pár doma očekává návštěvu. Muž ale stále běhá v slipech,
až mu žena řekne: Prosím tě obleč se, už za chvíli je návštěva tady.
Muž jen spokojeně odvětí: Já jsem schválně ve slipech, aby viděli, jak
jsem hubený, protože mi nechceš vařit. Žena flegmaticky: Víš co,
sundej si i slipy, aby viděli, proč ti nevařím.
Muž se vrací z pohřbu své ženy. Jeden smuteční host na něj:
Jak se cítíte? A víte, že mi ta malá procházka udělala docela dobře?

MOUDRÁ VĚTA
„Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé.“
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@klikni.cz,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Umístění reklamy je zdarma. Samozřejmě, že loužničtí zde mají přednost. ohlašte se na e-mail:
jana.mateaskova@klikni.cz
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REKLAMA
OKNA NA PRODEJ

Prodám 2 ks dřevěných – použitých.
Rozměr 80x110 cm.
Stavební otvor 88x 118 cm.
Okna jsou dvojitá – šroubem montovaná, bez povrchové
úpravy, pouze napuštěná.
Cena 300 Kč
Tel.: 728 669 976

REALITY V LOUŽNICI na prodej
Větší rodinný dům na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš v obci
Loužnice, okr. Jablonec nad Nisou
Cena: 880 000 Kč
Větší rodinný dům na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš v obci Loužnice,
okr. Jablonec nad Nisou. Jedná se o bývalou prvorepublikovou
reprezentativní vilu. Dům stojí na vlastním pozemku s přístupem ze
zpevněné obecní komunikace. Dispozice domu: 1. podzemní podlaží sklepní prostory s přístupem na zahradu pod domem, kotelna, uhelna, 1.
nadzemní podlaží - vstup do domu, chodba, obývací pokoj, kuchyň s
jídelnou, tři pokoje, veranda se vstupem na balkon, WC, 2. nadzemní
podlaží - chodba, pět velkých pokojů. Dům má dále rozsáhlou půdu s možností další vestavby. El. 230/400 V,
voda - veřejný vodovodní řad, teplá voda - el. Bojler, vytápění - ústřední na tuhá paliva, kanalizace - jímka. Dům
je možné užívat k bydlení - možnost rozdělení na cca 4 malé byty + možnost další vestavby na půdě. Dále také
možnost využití pro komerční účely - dům sousedí s hlavní komunikací Praha - Turnov - Harrachov. Zastavěná
plocha domu: 240 m2, pozemek - celková plocha: 1 022 m2.
Realitní kancelář: TANA realitní kancelář Turnov, Makléř: Petr Bursa, bursa@tana.cz, 774209401
Rodinný dům v Loužnici, okr. Jablonec n. N.
Cena: 1 290 000 Kč
Přízemní dům s částečným podsklepením a částečně obytným podkrovím.
Voda je čerpána z vlastní studny, odkanalizováno do žumpy, vytápění
lokální na TP a el. Akumulačními kamny, ohřev vody el. bojlerem.
Celoročně dobrý příjezd, dobrá autobusová dostupnost větších měst.
Velmi pěkný výhled do okolí. Vhodný k trvalému bydlení i k rekreaci.
Realitní kancelář CENTRUM s.r.o., Makléř: Zeman Jan,
zeman@rkcentrum.cz, 420800100105, 420604200252
Prodej rodinného domu obec Loužnice
Cena: 1 490 000 Kč
Toužíte po klidném bydlení v přírodě nedaleko Jablonce n/N, či mít
klidné relaxační místo jako chalupu u lesa? Nabízíme prodej domku o
velikosti 3+1, ZP 69 m2 v obci Loužnice. K domu náleží stodola CP 31
m2, slunná zahrada o celkové výměře 1 123m2 s krásným výhledem do
okolí. Možnost též k využítí další výstavby RD. Prohlídky možné ihned.
http://www.mmreality.cz/cs/
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