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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 36/2017
pro týden:
25. 9. 2017 – 1. 10. 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.

OSLAVA sv.
VÁCLAVA

VOLBY PREZIDENTA ČR
Volba prezidenta ČR proběhne
12.– 13. ledna 2018.
26. ledna – 27. ledna 2018,
případné 2. kolo volby
--------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek

28. září 2017 ve 13
hodin, proběhne u zvoničky v
Loužnici, oslava
svatého Václava se
mší s panem P.
Janem Juchou.
V roce 2014, v tento
den, ve svátek
svatého Václava
proběhlo posvěcení
nově vystavené
zvoničky v Loužnici.
Zvoničku srazila
spadlá lípa, při
bouřce dne 5.
července 2012.
Sochu svatého
Václava vytvořil
Bedřich Rathouský, právě z této lípy,
která na zvoničce napáchala tolik
škody. Do zvoničky pan Rathouský
také namaloval obraz svatého
Václava.
Jak je psáno v kronice: „Na skále nad

ZÁPIS: http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/Z%C3%A1pis%206%20%20ZO%208.9.2017.pdf
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brusírnou bratří Linkových postavena
jest zvonička, která jest majetkem
obce. Zasvěcena byla sv. Václavu.“
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Sv. VÁCLAV
Ve čtvrtek 28. září 2017 ve 13 hodin,
proběhne u Zvoničky v Loužnici
oslava svátku sv. Václava a
mše vedená P. Juchou

Jak šel čas, se zvoničkou naleznete zde:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_ZVONICKA_-_jak_sel_cas_se_zvonickou/
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ZÁSADĚ
Rozhodnutím ředitelky školy, Mgr. Marie
Navrátilové, bude z technických a organizačních
důvodů v pátek 29. 9. 2017, ředitelské volno.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD
Upozorňujeme, že v pátek
29. září 2017 bude Městský
úřad Železný Brod z
provozních důvodů pro
veřejnost uzavřen. Děkujeme
za pochopení.
----------------------------------------------------------OPRAVA PARKOVACÍ PLOCHY U POŽÁRNÍ NÁDRŽE
Během výstavby cest, Pozemkovým úřadem, byla plocha u
Požární nádrže – koupaliště, využívána pro odklad materiálu.
Firma, která plochu využívala SIZ s.r.o.

-------------------------------------------------------------NEZAMĚSTANANOST
Nezaměstnanost v obcích okresu Jablonec nad
Nisou k 30. 6. 2017
OBEC LOUŽNICE:
Počet obyvatel k 31. 12. 2016 – 234
Obyvatelstvo 15-64 let – 140
Počet uchazečů – 6
Z toho ženy – 3
Počet uchazečů dosažitelných – 6
Podíl nezaměstnaných ve věku 15 - 64 % - 4,3
http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/NEZ
AM%C4%9ASTNANOST.pdf

Zdroj: Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
Jablonec nad Nisou
GEOLOGIE V LOUŽNICI
Zajímá Vás, jaké nerosty máme v naší obci? Ptají se Vás děti školou povinné, co to je za
kámen na zahradě, či v lese?
Na internetu nejdete zjednodušené i podrobné mapy s výskytem nerostů v Loužnici.
Podle mapy zjistíte, že zde najdete serpentinit (hadec) - z houževnatých hadců se vyrábí
drcené kamenivo, taktéž se využívá jako dekorační kámen, nebo k výrobě speciálních druhů
betonu pohlcujících radiaci. V minulosti se také využíval k získávání azbestu. Hadcový azbest,
těžený v Dobšiné, se používal k výrobě azbestocementové krytiny.
Zelenou břidlici – ta se využívala nejvíce na střešní krytiny a Buližník - lydit, prubířský kámen, silicit) je druh usazené
křemité horniny pocházející ze starohor. Tvoří jej převážně krystalický oxid křemičitý ve formě křemene, resp. opálu.
Má černou nebo černošedou barvu a vysokou tvrdost, pro kterou jej používali někdy pravěcí lidé místo pazourků.
Častou příměsí je grafit. Ve stavebnictví se používá jako kamenivo.
A tak kdo má zájem, může díky těmto mapám prozkoumat další zajímavé horniny v naší obci.
Mapy najdete na stránkách:
http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/ku-687570/#mapy-online
http://lokality.geology.cz/1997
NÁZEV „LOUŽNICE“ VÍTE, JAK TO VZNIKLO?
Podle Profousova slovníku, jméno Loužnice vzniklo příponou -ice z tvaru loužná, tím se
rozumí loužná ves, tj. ves ležící u louže (staročesky lúžě). Staročeské slovníky se ke slovu
lúžě přesně nevyjadřují, ale z uvedených příkladů se zdá, že slovo označovalo také
trochu větší vodní plochu než dnes slovo louže, kaluž.
První písemná zmínka o obci je podle pramenů z r. 1624.
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CESTY

VÝSTAVBA POLNÍCH CEST HC 1, HC 2 a HC 6 v k. ú. LOUŽNICE
Polní cesta HC 1 – Nad Ziegelheimem
Polní cesta HC 2a – kolem Pazdrny
Polní cesta HC 6 – k Modřínu
Polní cesta HC 2a
Během minulého týdne proběhla další úprava odvodnění a položení asfaltového povrchu.
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA

http://www.blueowlbohemia.com/welcome.htm
I když bylo chladno, parta dětí a Mimi se vydali uklidit část lesa v Loužnici v rámci akce: „Ukliďme Česko“.
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PŘÍBĚH O DAVIDOVI A GOLIÁŠOVI
Herec a mim Martin Sochor přinesl své zábavné vystoupení "Příběh o Davidovi a Goliášovi" do Loužnice.
Po třetím zvonění se proměnil Martin na herce, nalíčil se přímo na scéně a také pozval dobrovolníka z řad diváků
na podium, poté začal příběh o Davidu a Goliášovi. Celé představení bylo interaktivní, poutavé a legrační, jak pro
děti tak pro dospělé. I přes to, že počasí nepřálo, začalo mrholit ihned po zvonění, ale všichni zůstali až do konce
představení. Velký dík patří Milanovi a Evě Šimkovým za půjčení podia a klubovny Kumpánu a pomocí s celou
akcí, také pomohl Banán – Martin Daníček, děkujeme hasičům Loužnice za půjčení sezení, a jsme vděčni za
ochotu obce Loužnice poskytnout Sokolovnu v případě horší počasí.
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

PÝCHAVKA OBECNÁ (LYCOPERDON PERLATUM)
Období růstu: Červen - Listopad
Biotop a rozšíření: Vyrůstá v jehličnatých i listnatých lesích, křovinách, parcích a na dalších místech, obvykle ze
země, ale někdy i ze zbytků dřeva. Objevuje se jednotlivě i ve skupinách a vyskytuje se od nižších poloh až po
horský stupeň.
Popis: Plodnice: 25-90 mm vysoké a 20-40 mm
široké s kulovitou nebo mírně zploštělou horní
plodnou částí a válcovitým, směrem k bázi
zužujícím se třeněm. Povrch je jemně ostnitý, v
mládí bílý, později bělavě šedý, v dospělosti až
šedohnědý nebo okrově nahnědlý. Ostny jsou
kuželovité, 1-2 mm vysoké a bývají olemovány
drobnými zrnky, jež při doteku snadno
odpadávají. Gleba je zpočátku bílá a pevně
dužnatá, později měkne, zbarvuje se do
žlutoolivova a ve stáří prašně vatovatí a hnědne.
Výtrusný prach: Hnědoolivový.
Kuchyňské využití: Dá se využít do směsi nebo
nakrájet na drobné plátky a osmahnout.
Vliv na zdraví: Pýchavka obecná obsahuje
nezanedbatelné množství železa, manganu a
zinku. Vyznačuje se antioxidačními,
antifungálními a zejména silnými
antimikrobiálními účinky. V lidovém léčitelství se
využívala stejně jako pýchavka obrovská
(Langermannia gigantea) k zástavě krvácení menších ran.
Krém z pýchavek obrovských i mrňavých…
(Dle Aleše Víta)
Plodnici pýchavky (vatovce) pokrájej širokým nožem na plátky, silné asi
dva centimetry. Pak je pohodlně sloupneš ze slupky, jako tláču a nakrájíš
na kostičky.
Menší druhy mladých pýchavek (jdou ulomit od kořínku a uvnitř jsou
sněhobílé) očisti od zrníček na povrchu – stačí protřepat v mikrotenovém
sáčku a poté dobře opláchni vodou. Následně nakrájej na slabé plátky.
Na másle zpěň posekanou cibuli (pórek), přidej pokrájené pýchavky,
okořeň bílým pepřem a osol. Promíchej dobře se základem a přidej

masový vývar – stačí z masoxu.
Povař na mírném ohni asi dvacet minut, po té rozmixuj ručním mixérem, přidej decinku bílého vína a je-li třeba,
tak trochu zahusti jíškou. Podávej s osmaženými kostkami housky.
Krém velice intenzivně voní, je to delikatesa, kterou lze samozřejmě použít i na příklad k přelití vařeného
uzeného.
Petr Hampl
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ZE SVĚTA
VELKÉ HAMRY

23. září 2017 uspořádal spolek „Hamrovští houbaři“ již tradiční výstavu hub.
foto: Jan Sefr
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SMRŽOVKA
Nové vyhlídkové okruhy tvoří téměř 31 km značených tras ve Smržovce a jejím blízkém okolí.
Značkou těchto okruhů se stala modrá houbička smrže v bílém poli.
Jednotlivé výlety si každý může naplánovat
podle vlastních sil a uvážení.
V centru města Vás trasa zavede nejen k
Muzeu místní historie, které sídlí v Zámečku
na náměstí T. G. Masaryka ale také k
Muzeu panenek, které vzniklo ze soukromé
sbírky paní Jakoubkové.
Odtud můžete po vnitřním okruhu
pokračovat ke skalní vyhlídce Finkstein.
Tyčící se nad městem poskytuje
návštěvníkům nádherný výhled na
Smržovku, železniční viadukt a Jizerské
hory.
Vnější okruh, který je také nejrozsáhlejším,
Vás dovede z centra Smržovky, okolo
viaduktu, přes Střední a Dolní Smržovku,
kde cestou minete nejednu budovu
zaniklých textilek, až k vyhlídce Terezínka.
Od vyhlídky Vás lesní cesta podél skalních
útvarů dovede přes Muchov, Vrchůru a
Berany až k rozhledně Černé Studnici a
Malému arboretu.
Od rozhledny trasa směřuje k pramenu
Nisy, odkud již není daleko do Muzea
obrněné techniky.
Samozřejmě okruhy nabízí spousty dalších
zajímavých míst našeho města, za zmínku
stojí kostel sv. Archanděla Michaela nebo
křížová cesta s obrazy Petra Urbana, která
začíná na střední Smržovce u ovečkového
betléma.
Sáňkařská dráha s jedinečnou zatáčkou
karusel nebo v zimních měsících smržovský
lyžařský běžecký okruh. Nadšené sáňkaře
zajisté potěší přírodní sáňkařská dráha,
která vede od rozhledny Černá Studnice až
k lyžařskému vleku Filip.
Navštívit můžete také městský lesopark s
krásnými výhledy do okolí. Naleznete zde i Císařské kameny nebo Hartwigův pramen. Osvěžit se poté
můžete v restauraci Parkhotel, kde probíhá i řada smržovských akcí.
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KOŘENOV - Železniční společnost Tanvald v sobotu oficiálně ukončila sezónu na
Zubačce.
Mezi Tanvaldem a Harrachovem jezdily speciální historické vlaky, na kořenovském
nádraží mohli návštěvníci za symbolický poplatek navštívit muzeum Zubačky či ochutnat
pokrmy, hlavně z brambor.

JABLONEC NAD NISOU – Jablonecká radnice vypsala
architektonickou soutěž na dopravní terminál.
Nový terminál má vyrůst mezi ulicemi Kamenná, Lipanská a
5. května. Vybrána je také nejvhodnější variantu vedení
prodloužené tramvajové trati. I když měla být architektonická
soutěž na podobu terminálu v Jablonci vypsána v polovině
července, děje se tak až nyní. Na konci dubna příštího roku
bude jasné, jak bude terminál vypadat.
„V červenci jsme se seznámili s výsledkem květnového
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
k architektonické soutěži Národního muzea v Praze. Úřad
celou soutěž pro závažné nedostatky zrušil. Proto jsme
informovali organizátora naší soutěže, že je nutné
dokumentaci a soutěžní podmínky přepracovat, aby
odpovídaly připomínkám, které ÚHOS k soutěži Národního
muzea měl,“ sdělil náměstek jabloneckého primátora Lukáš Pleticha.
Podmínky a zadání měla před vyhlášením soutěže schválit také Česká komora architektů (ČKA), která však také
přišla s celou řadou připomínek a podmínky i zadání neschválila.
Terminál s mimoúrovňovým spojením s centrem města a vlakovou zastávkou Jablonec - centrum a parkovacím
domem pro asi 200 automobilů je investicí přesahující 5 milionů euro.
Společně s terminálem má dojít i k prodloužení trasy tramvaje, která bude jezdit i přes Dolní náměstí. Prodloužení
trati připravuje Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec. Oba propojené projekty vzniknou v rámci Integrovaného
plánu rozvoje území Liberec – Jablonec, který je financován Evropskou unií.
„Podle mě to je logické. Proč má tramvaj končit tak daleko centra, když kdysi po městě jezdila,“ myslí si Petr Vrabec
z Jablonce. Sám tramvají mezi Jabloncem a Libercem jezdí každý týden několikrát. Výstavba terminálu v Kamenné
ulici by mohl do Jablonce přinést více než 400 parkovacích míst. Součástí nového terminálu je plánováno podzemní
parkování. Nová parkovací plocha pak vznikne na místě dnešní otočky tramvají v Tyršových sadech.
„Ta může prospět i objektu městských lázní, respektive možnému investorovi, protože právě stávající absence
parkování je nevýhodou tohoto objektu,“ doplnila mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.
Navíc podzemní parkoviště v místě terminálu by pomohlo ulevit Hornímu náměstí, které je v současné době
degradované právě parkovištěm. Mnohdy je automobily vlastně zcela zaplněno. Horní náměstí by tak po dlouhých
letech mělo naději stát se místem vhodným pro setkávání lidí a pořádání trhů.
Návrhy je možné podávat do 8. prosince tohoto roku. Soutěž je zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek, Úředním
věstníku EU i na webových stránkách města.
Předmětem soutěže je návrh Dopravního terminálu v ulici Kamenné s parkovištěm pro zhruba 200 vozů a
bezbariérovým propojením s vlakovou zastávkou, který bude jedním z jabloneckých projektů v rámci IPRÚ Liberec –
Jablonec nad Nisou. Náklady na jeho výstavbu jsou odhadnuté zhruba na 150 - 200 milionů korun.
Soutěžní návrhy je možné podávat do 8. prosince. „Porota je bude hodnotit v první polovině ledna a poté vyzve ty,
kteří postoupili do 2. fáze soutěže, k dopracování návrhů do dalších podrobností,“ přiblížil Lukáš Pleticha. Konec 2.
fáze je plánovaný na polovinu dubna 2018, návrhy pak posoudí odborná dopravní firma, porota a výsledky soutěže
by měly být vyhlášené na konci dubna příštího roku.
Žádost o dotaci by měli Jablonečtí podat v první polovině roku 2019, realizace by měla proběhnout v letech 20202022.

http://jablonecky.denik.cz/
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ŽELEZNÝ BROD - Jarmark sklářských firem v ulicích města,
sklářský veletrh, výstavy, vernisáže, bleší trh se sklem, vyhlášení
Ceny 11. ročníku Skleněného městečka, tvůrčí sklářské dílny,
zahájení výstavy skla Zdeněk Lhotský & Associates 2017, módní
přehlídka a bohatý doprovodný program, to všechno a mnohem
více nabídl návštěvníkům oblíbený svátek sklářství v Železném
Brodě.
Město Železný Brod a Okresní hospodářská komora v Jablonci nad
Nisou vyhlásily soutěž, do které byly automaticky zapojeny všechny
sklářské firmy, které se v sobotu a v neděli prezentovaly na
Skleněném městečku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: Nejlépe se
prezentující firma očima diváků a Cena OHK v Jablonci nad Nisou
za podnikatelské úspěchy v uměleckém sklářství.
Už 11. ročník slavností jednoznačně ovládly skleněné figurky. Diváci udělili svou cenu panu Zdeňku Sochorovi, tvůrci
železnobrodských hutních figurek z Hrubé Horky. Ve druhé jmenované kategorii zvítězila paní Jana Šavrdová z
hostitelského města Železný Brod, která na akci prezentovala výrobu tradičních ručně vinutých skleněných květin a
figurek.
JIZERSKÉ HORY - V rámci fotografické soutěže Zaostřeno na
Jizerky probíhalo po celou dobu letních prázdnin na internetu
hlasování široké veřejnosti o nejkrásnější snímek Jizerských hor.
Vybraných 16 fotografií se střetlo o přízeň hlasujících a celkovým
vítězem se stal s počtem 2 494 hlasů Peter Mayer s fotografií Znějící
tišina.
V rámci fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky probíhalo po
celou dobu letních prázdnin na internetu hlasování široké veřejnosti
o nejkrásnější snímek Jizerských hor. Všechny fotografie se
postupně představily v osmi semifinálových kolech a z každého
postupovaly do finále dva nejlépe hodnocené snímky. Zájem byl
opravdu výrazný, celkově bylo odevzdáno více jak 13 tisíce hlasů.
Na autora vítězného snímku čekají hodnotné ceny.
„Vážím si velikého zájmu veřejnosti a rekordní počet hlasů mě
potvrzuje, že je o krásné snímky Jizerských hor opravdu zájem. Veliké poděkování patří společnosti Canon, neboť díky
ní můžeme výherce odměnit cenami, které si rozhodně zaslouží," uvedl Ondřej Petrovský, ředitel pořádající nadace. Lidé
mohli letos vybírat z 212 snímků, které zaslali fotografové do soutěže Zaostřeno na Jizerky. Tu pořádá Nadace Ivana
Dejmala pro ochranu přírody již posedmé. Vítězný snímek se připojí k výstavní kolekci, kterou vybrala odborná porota.
Výstava však není jediné místo, kde se nejlepší snímky objeví. Porota také vybrala 13 fotografií, z nichž nadace sestaví
kalendář Zaostřeno na Jizerky 2018. Ten bude představen v rámci vernisáže ve čtvrtek 12. října od 17 hodin v Atriu
Tropické zahrady libereckého Wellness Hotelu Babylon. Na autory takto oceněných snímků čekají hodnotné ceny a pro
každého fotografa má nadace připravený jeden výtisk kalendáře jako poděkování.
Kalendář se však i prodává a výtěžek putuje na pomoc Jizerským horám. Díky němu nadace v minulosti pomohla s
výsadbou více než 84 tisíc stromků, opravou stezek pro turisty, vybudování rybího přechodu nebo obnovou rašeliniště.
Zájem o kalendář každým rokem narůstá a oproti prvnímu ročníku se jejich náklad prakticky zdvojnásobil. „Mám velikou
radost, že si soutěž i kalendář našly mezi lidmi své místo a těší mě, že jsou ochotni tímto způsobem pomoci přírodě.
Odměnou jim pak je celoroční pohled na krásné snímky," řekl Petrovský. První ročník fotografické soutěže se konal na
popud Františka Pelce, předsedy správní rady nadace, v roce 2011 a za její historii poslali fotografové skoro 1 500
snímků a vydáno bylo již 7 tisíc kalendářů. Pravidelně se zapojují autoři nejen z celé České republiky, ale také z Polska.
Mezi fotografy si soutěž našla své stálé místo a o prestižní umístění v kalendáři se v letošním roce utkalo 61 fotografů.
„Myslím si, že se nám podařilo vytvořit pěknou tradiční akci. Vážím si nejen všech fotografů, kteří nám své snímky
zasílají, ale i těch, kteří se zapojí do internetového hlasování nebo si pak přijdou prohlédnout výstavu. Myslím si, že
letošní ročník je opravdu povedený a věřím, že si kalendář Zaostřeno na Jizerky 2018 opět získá spoustu svých
příznivců," uzavřel Petrovský.
http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
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http://www.klubnarampe.cz
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ČERNÁ KRONIKA
ČERNÉ ÚDOLÍ –PYRÁM- V pátek 15. září se půl hodiny před
polednem stala dopravní nehoda na silnici první třídy číslo deset mezi
Železným Brodem a Loužnicí. Řidič s vozidlem Volkswagen jel ve směru
od Loužnice, kde nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu mokré vozovky. V
ostré zatáčce dostal přetáčivý smyk, přejel do protisměru a tam narazil
do protijedoucího vozidla tovární značky Ford. Řidič vozu VW utrpěl lehké
zranění, se kterým byl z místa převezen na ošetření do jablonecké
nemocnice. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenými dechovými
zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše způsobené
škody činí částku 110.000,- Kč. Věc i nadále šetří policisté z Dopravního
inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
LUČANY – 20.9.2017 odpoledne se krátce po půl čtvrté hodině stala
dopravní nehoda v Lučanech nad Nisou. Řidič s vozidlem Renault
Laguna jel po silnici první třídy číslo 14 ve směru od Jablonce nad
Nisou do Smržovky, kde při odbočování vlevo nedal přednost
protijedoucímu vozidlu Citroen s připojeným přívěsem. Následně tak
došlo ke střetu těchto vozidel, při kterém nebyl naštěstí nikdo zraněn.
Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami,
které měly negativní výsledky. Provedenou kontrolou policisté zjistili, že
řidič vozidla Renault Laguna má v současné době Městským úřadem v
České Lípě vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to do listopadu
letošního roku. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad
Nisou, kteří i nadále nehodu šetří, již ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání, za jehož spáchání hrozí pachateli v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva
roky. Předběžná výše způsobené škody činí částku 75.000,- Kč.
ŽELEZNÝ BROD – 20.9.2017 policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě ve zkráceném přípravném řízení sdělili
87letému muži podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se
dopustil 20. července letošního roku. Tehdy totiž mezi obcemi Zásada a Velké Hamry II řídil motorové vozidlo Škoda
Felicia, přičemž byl kontrolován policejní hlídkou. Policisté během této kontroly zjistili, že senior má od června tohoto
roku platnou blokaci řidičského oprávnění, a to z důvodu dosažení celkového počtu dvanácti bodu v bodovém
hodnocení. Navíc nebyl při jízdě připoután bezpečnostním pásem a jeho vozidlo nesplňovalo technické podmínky
stanovené právním předpisem. Dále hlídce nepředložil potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Podezřelému nyní za spáchání uvedeného trestného činu v případě odsouzení hrozí i trest odnětí svobody až na dva
roky.
JABLONEC NAD NISOU - V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném
přípravném řízení sdělili dvacetileté ženě podezření ze spáchání trestných činů zatajení věci a neoprávněné opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku, kterého se dopustila v květnu letošního roku. Tehdy totiž poškozený muž
zapomněl peněženku odloženou v střeše vozidla a na přesně nezjištěném místě mezi ulici Horní v Jablonci nad Nisou a
Sokolovským náměstím v Liberci během jízdy ztratil. Uvedenou peněženku s finanční hotovostí, osobními doklady a
platebními kartami našla podezřelá, která tři platební karty neoprávněně použila k výběru v bankomatu a placení zboží
v obchodech. Tím majiteli peněženky způsobila celkovou škodu ve výši 6.998,- Kč. Podezřelé nyní za spáchání
uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
KRÁTCE:
19.9.2017 08:25 do 10:30; na silnici u obce Malá Skála okres Jablonec nad Nisou; nehoda; střet OA + NA bez zranění.
19.9.2017 08:25 do 10:30; na silnici 28744 v obci Velké Hamry okres Jablonec nad Nisou; nehoda; střet 2x OA bez
zranění
21.9.2017 11:35 do 13:40; na silnici 28212 v obci Koberovy okres Jablonec nad Nisou; nehoda autobusu; probíhá
vyšetřování nehody, nebezpečí; střet autobusu s OA bez zranění, místo s opatrností průjezdné
22.9.2017 07:35 do 08:35; na silnici 10 u obce Malá Skála okres Jablonec nad Nisou, délka 290m; nehoda; 2
havarovaná vozidla; 2x OA, bez zranění.
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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
25.9.

Den: 13/17°C
Noc: 9/5°C

PÁTEK
29.9.

Den: 16/20°C
Noc: 9/5°C

ÚTERÝ
26.9.

Den: 15/19°C
Noc: 9/5°C

SOBOTA
30.9.

Den: 16/20°C
Noc: 10/6°C

STŘEDA
27.9.

Den: 16/20°C
Noc: 10/6°C

NEDĚLE
1.10.

Den: 14/18°C
Noc: 9/5°C

ČTVRTEK
28.9.

Den: 15/19°C
Noc: 9/5°C

PONDĚLÍ
2.10.

Den: 14/18°C
Noc: 10/6°C

PRANOSTIKY

26.9.
Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
Na svatého Cypriána je už chladno časně z rána.

27.9.
Na Kosmu a Damiána studeno již bývá z rána.
Déšť na Kosmu a Damiána předpovídá pěkně na Floriána.
28.9.
Přijde Václav - kamna připrav.
Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
Je-li bouřka na Václava dlouho teplo zvěstovává.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.
Svatý Václav zavírá zem.
Po svatým Václavu beranici na hlavu.

Slunce

Měsíc 27.9. 2017

Vychází: 6:45
Zapadá: 18:30

Vychází: 13:45
Zapadá: 22:51

28.09.

FÁZE MĚSÍCE

05.10.

12.10.

29.9.
Když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí, tedy
se po svatém Matěji zdlouha zase navracejí.
Svatý Michal z pole spíchal. (spěchal)
Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima
neburácí.
Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.
Fučí-li na svatého Michala od severu nebo od východu,
bude tuhá zima.
Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
30.9.
Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
1.10.
Fouká-li na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.

OBLOHA
ÚKAZY NA OBLOZE ŘÍJEN 2017
Večer, nízko nad jihozápadním obzorem spatříme v říjnu planetu Saturn.
Na ranní obloze svítí Venuše a Mars.
Jupiter se 26. 10. dostává do konjunkce se Sluncem, takže je nepozorovatelný.
Konjunkce Venuše s Marsem se odehraje 5. 10. v 18 hodin –sice pod naším
obzorem, ale obě planety spatříme ráno po
konjkunkci. Venuše bude při konjunkci 0,2°
severně. Dne 17. 10. ve 13 hodin nastane
konjunkce Měsíce a Marsu (Měsíc 0,9°
severně).
Seskupení Měsíce, Marsu a Venuše spatříme
17. a 18. 10. ráno na východě.
V neděli 29. října končí platnost
středoevropského letního času (SELČ). V
tento den si ve 3 hodiny SELČ vrátíme
hodinky zpět na 2 hodiny SEČ.
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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.

25. 9. 2017
25. 9. 2017
1. 10. 2017

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Jaroslav Šikola ml.
Simona Černá
Jiřina Kramářová

VÝROČÍ
25.9. 1899 – Ondřej Sekora, malíř, ilustrátor a spisovatel († 4. července 1967)
26.9. 1933 – Bořivoj Navrátil, herec († 31. října 2011)
27.9. 1900 – otevřeno Muzeum hlavního města Prahy
27.9. 1963 – poprvé odvysílán rádiový pořad Meteor
27.9. 1865 – Václav Laurin, český technik a podnikatel
28.9. 935 – (event. 929) Ve Staré Boleslavi byl zavražděn kníže Václav svým
bratrem Boleslavem I. a jeho společníky
28.9. 1931 – Jan Libíček, herec († 24. května 1974)
29.9. 2005 – Televizní vysílač a hotel na Ještědu byl prohlášen národní kulturní
památkou.
30.9. 1938 – Československá vláda přijala Mnichovský diktát a postoupila Sudety
Třetí říši.
30.9. 1452 – Byla vytištěna první kniha na světě - německý knihtiskař Johannes
Gutenberg vytiskl latinskou Bibli nákladem 180 kusů.
1.10. 1539 – Petr Vok z Rožmberka, český šlechtic († 6. listopadu 1611)
1.10. 1931 – Jiří Suchý, básník, textař, zpěvák, kabaretiér, zakladatel divadla
Semafor
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
1.10. - Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den seniorů, Mezinárodní den kávy,
Světový den vegetariánů
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:
Počasí roku 1960
Od druhé poloviny června bylo
nepříznivé počasí s občasnými
dešti, které trvalo s malými
vyjímkami přes celé školní
prázdniny. Velmi špatně se
sušilo seno a později i otavy. I
se svozem obilí byly letos velké
potíže, protože sláma nemohla
pro časté přepršky dodatečně
vyschnout. První noční
přímrazek byl 8.září. Pak byla
ale podzim bez mrazíků a
vcelku příznivý. Úroda brambor byla dobrá a letošní podzim se vyznačoval
nadměrnou úrodou ovoce – důsledek příznivých podmínek pro opylení stromů v
květnu. Jen švestky vzhledem k deštivému počasí sice dozrály, ale byly povšechně
hodně rozpraskané a hnily na stromech. Svátky vánoční byly s mírným sněhovým
popraškem, neboť dne 18.prosince začalo sněžit. Celkem možno říci, že rok 1960 byl
rokem nepříznivým až abnormálně s malým počtem slunečních dní.
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VÝZNAM JMEN V TOMTO
TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
25.9.2017 – 1.10.2017
25.9. - ZLATA je ženské křestní
jméno. Jméno pochází od názvu
kovu zlato - jedná se o překlad
římského jména Aurelia.
26.9. - ANDREA (případně
řidčeji (staročesky) Ondřejka) je
ženské jméno pocházející z
řečtiny a znamenající Odvážná,
Statečná. Mužská obdoba jména
je Ondřej (Andreas).
27.9. - JONÁŠ je mužské rodné
jméno hebrejského původu
(hebrejsky הָנ ֹוי, Jona, „holub“).
29.9. - MICHAL je mužské
křestní jméno. Další časté
podoby jsou Michael a Mykhaylo.
Původně hebrejské jméno
(לֵהָֹויִמ, Micha'el) je doloženo v
Bibli jako jméno jednoho z
andělů (v křesťanství archanděl
Michael) a znamená „kdo je jako
Bůh?“, „Bohu podobný“.
30.9. - JERONÝM (domácky
Jerom) je mužské křestní jméno.
Pochází z řeckého jména
Hieronymos. Podle vysvětlení
jazykovědců to znamená „svaté
jméno“ nebo „muže se svatým
jménem“.
1.10. - IGOR je mužské jméno
skandinávského původu, jedná
se o poruštěnou verzi jména
Ivar. Vzniklo ze staroislandského
Ingwarr. Vykládá se jako
„hlídající, bůh plodnosti“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
ŠVESTKY
Pod pojmem slivoně – švestky zahrnujeme tzv. pravé švestky (zašpičatělé modré), slívy (kulovité modré),
mirabelky (zlatožluté a velké jen jako třešně) a renklódy (kulaté zelenožluté
nebo červenomodré až hnědé). Všechny představují výtečné chuťové obohacení
našeho jídelníčku i zdroj drahocenných složek.
Švestky pocházejí z Předního Východu a z jihoevropských zemí. V antické době
byly slivoně hojně pěstovány, avšak za léčivý prostředek pro lidské zažívání byly
už tehdy považovány jen švestky pravé. Ty mají také nejdelší trvanlivost a jsou
nejlépe skladovatelné. Pokud necháváme modré plody vyzrát na stromě co
nejdéle a nepodtrhneme je, vytvoří si vlivem slunečního záření mnohem více
vitamínů. Pro svoje vlastnosti zdomácněly slivoně brzy také v zemích střední
Evropy.
Stran vitamínů je potřeba vyzdvihnout fakt, že obsahují nejen vitamín B12 a biotin, ale dokonce celý komplex
vitamínů skupiny B. Jednotlivě zastoupené vitamíny řady B zmohou obvykle méně, ale teprve společně je jejich
potence v látkové přeměně rovna explozi: Stávají se maximálním stimulátorem v přeměně sacharidů,
povzbuzují mentální svěžest i dobré nervy, energii a výkon, podporují schopnost člověka odolávat
náporu stresů... V tomto smyslu jsou slivoně moderní potravní složkou pro současného člověka,
žijícího často řady hodin bez pohybu nebo pod stresem.
Ze stopových prvků jsou významnými měď a zinek.
Ve slupkách slivoní nacházíme množství nenasycených mastných kyselin, jež brání vysychání
buněčných membrán tohoto ovoce a také zabraňují proniknutí bakterií zvenčí do dužniny. Ceníme si i
vysokého podílu vlákniny v ovoci, která zbavuje střeva odpadních látek a napomáhá účinnému
vyprázdnění se. Švestky jsou vítaným pomocníkem při zácpě.
Kdy je vhodné švestky konzumovat?
Při dně, revmatizmu, ledvinových a jaterních onemocněních, při nemocech krevního oběhu.
Při odtučňovacích dietních režimech:
Pro odvodnění, jestliže tělo obézního člověka zadržuje jeden i více litrů vody navíc.
Švestky navazují ve střevech nadbytečné tuky z procházející potravy, a tak se tyto tuky nemohou v těle uložit do
zásobních tukových vrstev.
Švestky napomohou hubnutí i tím, že zabrání, aby se sacharidy přeměnily na triglyceridy, tj. tzv. neutrální tuk,
který je hlavní zásobní formou energie v těle.
Švestky můžeme zařazovat do svého jídelníčku běžně, i když nás nadváha netrápí. Jsou blahodárné.
Týdenní kúra se 200 g švestek denně zahání neklid, nervozitu, rozladění a sklon k depresím.
Poznámka:
Voskové povlaky a postřikové látky z povrchu slupek je třeba omýt horkou a studenou vodou.
Léčivé účinky slivoní:
čistí střeva a pomáhají při zácpě
vyplaví přebytečnou, zadržovanou vodu
posilují srdce a imunitní systém
zvyšují odolnost vůči stresu
optimalizují látkovou přeměnu sacharidů a pomohou zhubnout
pomohou při nervózním neklidu
posilují ochranu buněčných membrán všech tělních buněk
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
ŠVESTKOVÝ DŽEM
1 kg švestek, 400 g krupicového cukru, lžička kyseliny citronové, 400 g cukru
1 kg švestek omyjte, většinu vypeckujte a oloupejte. Za stálého míchání vařte se 400 g
krupicového cukru do zhoustnutí, pak přidejte lžičku kyseliny citronové, doslaďte cca 400 g
cukru a vsypte zbývající švestky (rozpůlené, bez pecek, ale se slupkou), ještě chvíli vařte.
Pokud máte rádi zavařeniny voňavější, přidejte ke švestkám badyán a kousek skořice.
ŠVESTKOVÉ ČATNÍ
900 g švestek, 1 nakrájenou cibuli, 5 cm čerstvého zázvoru, nastrouhaného, 220 ml čerstvé
pomerančové šťávy, 100 ml červeného vinného octa, 140 g rozinek, 50 g hnědého třtinového
cukru, 1 kousek skořicové kůry, 1/2 lžíce mleté pálivé papriky, 20 g loupaných mandlí, každou
nakrájenou na tři proužky
Všechny přísady kromě mandlí vložte do mělkého širokého kastrolu. Přiveďte k varu a na mírném
ohni vařte 30 až 40 minut, až švestky změknou. Nejprve míchejte jen občas, ke konci častěji.
Čatní je hotové ve chvíli, kdy zhoustne, ale přitom je stále tekuté (ještě víc zhoustne během
chladnutí). Vmíchejte mandle a povařte na velmi mírném ohni ještě pět minut. Přelijte do teplých
sterilizovaných sklenic a uzavřete.
HOVĚZÍ ROŠTĚNÁ PEČENĚ S ŠVESTKOVOU OMÁČKOU
Roštěnka nebo nízký roštěnec (část zadní čtvrtě skotu) - váleček asi 450 g, 2 větší
cibule, olej (kvalitní, jedno druhový), dvě polévkové lžíce švestkových povidel,
jedna polévková lžíce kvalitního kečupu, dvě polévkové lžíce kvalitního vinného
octa, oregano, pepř, kvalitní suché červené víno (asi 500 ml), dva stroužky
česneku, sůl.
Hovězí roštěnou osušíme, posolíme, posypeme pepřem a oreganem. Polijeme
vinným octem, který do masa prsty jemně vklepeme. Necháme asi tři hodiny v chladu odležet. Na hluboké pánvi
rozpálíme olej a maso prudce opečeme ze všech stran. Vyjmeme maso a na oleji osmahneme najemno
nakrájenou cibulku. Snížíme teplotu, vložíme maso, zakryjeme pokličkou a velmi pomalu dusíme. Podléváme
vínem (ani kapka vody!). Občas obracíme. Před koncem na malé pánvičce v oleji druhou cibuli najemno
nakrájenou osmahneme do jemněhněda, přidáme švestková povidla, kečup, sůl, podrcený česnek, asi deci a půl
vína. Až maso hodně změkne, vyjmeme, pokrájíme na tenké plátky, přidáme do výpeku základ z malé pánve a
zredukujeme na hustotu omáčky. Plátky polijeme vzniklou šťávou a podáváme s brambory.
ŠVESTKOVÝ KOLÁČ
200 ml bílého jogurtu, 100 g krupicového cukru, 2 vejce, 5 lžic oleje, 100 g hladké
mouky, 80 g hrubé mouky, 1/2 balíčku kypřícího prášku, 1 sáček vanilkového
cukru, tuk na vymaštění, hrubá mouka na vysypání formy, asi 500 g švestek.
Drobenka: 60 g polohrubé mouky, 50 g moučkového cukru, 50 g másla
Jogurt rozšleháme v míse s krupicovým cukrem, vejci a olejem, přidáme mouku
prosátou s kypřícím práškem, vanilkový cukr a vše lehce promícháme. Těsto
nalijeme do vymaštěné, moukou vysypané koláčové formy, povrch uhladíme tak, aby těsto bylo na okrajích
poněkud vyšší, poklademe je půlkami nebo čtvrtkami švestek (slupkami dolů), posypeme drobenkou a upečeme
ve středně vyhřáté troubě. Příprava drobenky: Prosátou mouku promneme s cukrem a máslem.
ŠVESTKOVÉ KNEDLÍKY S MÁKEM
250g hrubé mouky, 2 větší brambory, 1 vejce, špetka soli, asi 1/16l mléka, pěkně
uzrálé švestky, pomletý mák, rozpuštěné máslo, nebo sádlo, cukr.
Den předem uvařené brambory oloupeme. Na vál si prosejeme mouku se solí a
brambory na ni nastrouháme na jemném struhadle. Doprostřed všeho uděláme
důlek. V mléce umícháme vejce a nalijeme do důlku. Vypracujeme hladké tužší
těsto. Těsto vyválíme na dlouhý váleček a ukrajujeme z něho kousky, které
zploštíme na placičku velkou tak akorát, aby velice tence pokryla celou, utěrkou
naleštěnou švestku (babička říkávala, že podle toho jak tenoulinké těsto je se
pozná, jak dobrá kuchařka vaří knedlíky). Do velkého širokého kastrolu dáme hodně
vody, a když začne vařit, mírně ji osolíme, snížíme oheň a knedlíky do ni v jedné vrstvě vložíme. Zamícháme
vařečkou, aby se nám knedlíky nepřilepily ke dnu. Vaříme je asi 5–7min. (podle velikosti knedlíků), možná
nadvakrát. Vyjmeme knedlíky pomocí děrované naběračky na nahřátou mísu a vedle podáváme misku s
pomletým mákem, cukřenku (sypátko) a kastrůlek s rozpuštěným máslem, nebo sádlem tak, aby každý stolovník
si posloužil obložením knedlíků dle své chuti.
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DŮM a ZAHRADA
Letošní podzim přišel náhle a tvrdě… Po létě nastoupil chlad a déšť a musíme se opět uchýlit do našich domovů,
ale i tak si můžeme podzim užít a svůj dům a byt si podzimně vyzdobit.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
SVATÝ VÁCLAV
V dětství byl Václav, syn Drahomíry, vychováván na Tetíně svou babičkou Ludmilou,
která ho nechala vyučovat slovanským knězem Pavlem. Poté, co se jeho otec
Vratislav stal pražským knížetem, byl Václav poslán do Budče, kde se učil latině. Po
Vratislavově smrti v únoru 921 začala krátká poručenská vláda Ludmily. Ta však
byla již v září toho roku zavražděna a poručnictví za nezletilého Václava přejala
Drahomíra. Václav se ujal vlády patrně roku 922. Zapudil svou matku, po čase ji
však přijal zpět. V roce 924 nechal převézt Ludmiliny ostatky z Tetína na Pražský
hrad, kde je slavnostně pohřbil. Václavova vláda byla od počátku charakteristická
podporou křesťanské církve. V roce 929 byl Václav nucen poddat se římskému králi
Jindřichu I. Ptáčníkovi, který s vojskem přitáhl až k Praze. Nedlouho poté založil
Václav na Pražském hradě kostel sv. Víta. Všechny pozdější literární prameny líčí
Václavův a Boleslavův konflikt jako velmi osobní. Vyvrcholil pozváním Václava na
svěcení kostela do Boleslavi, kde byl kníže ráno dne 28.9.935 (ve starší literatuře
bývá uváděno datum 929, které nalezneme i u Kristiána) zavražděn. Boleslav se
svou družinou obsadil Pražský hrad a stal se knížetem. Záhy dal převézt Václavovo
tělo do nového chrámu sv. Víta na Pražském hradě, kde jsou jeho ostatky uloženy
ve Svatovítské kapli dodnes.
Velice důležitou roli sehrála postava knížete Václava jako národního patrona a
světce, za něhož byl považován již ve druhé polovině 10. století. Svatováclavská
úcta představovala jednu ze základních součástí přemyslovského a zejména
lucemburského pojetí královské moci. Silná byla václavská tradice i v době
husitské. Vlivem reformace v 16. století slábla, ale v baroku byla zase oživena.
Václav byl pravděpodobně ženat, jméno
manželky však není známo.
Svátek svatého Václava
Svátek svatého Václava byl mezi lidmi natolik
oblíben, že jej slavila doslova celá země. V
tento slavný den se konávaly slavnostní mše,
poutě, svatováclavské posvícení a lidové
veselice. Počet věřících, putujících do Prahy k
hrobu svatého Václava, se každým rokem se zvyšoval.
Tento den byl i zlomovým dnem v hospodářství. Toho dne se pasáci vraceli
se stádem ze salaší zpět do nížin.
V neděli před nebo po svátku svatého Václava
se scházeli na návsi čeledíni a děvečky a volili
chudého krále, královnu a královské
služebníky. Zvoleného krále vyzdobili korunou
z pozlaceného papíru s pestrobarevnými
stužkami. Nato vytvořili „královský“ průvod,
který pak procházel celou vsí a prosil po
staveních o dárek.
Hospodyně pak většinou podarovala průvod
několika vejci, chlebem nebo kouskem
pečínky. Všichni účastníci průvodu hezky
poděkovali, popřáli mnoho štěstí a
pokračovali k jinému stavení. Večer se všichni
sešli v místním hostinci, kde se z výslužky
konala hostina.
Po svátku svatého Václava nastával čas, kdy
se platila poddanská daň z půdy majiteli panství. Tato daň bývala vyměřena v
naturáliích jako například: vejce, obilí, mák nebo drůbež.
V tento den probíhají různé poutě, posvícení a mše.
K dlouholetým tradicím patřilo také velké shromáždění Čechů pod sochou svatého
Václava v Praze.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

SŇATKY V ROCE 1935
Sńatků bylo v roce 1935 celkem 5 a to:
Hnídek Karel z čp. 5 s Marií Kuntovou z Těpeř
Adamička Jos. Z čp. 21 s Evou Koňákovou z Radčic
Blažek Josef z čp. 43 s Marií Šourkovou z Machlova
Šída Oldřich z čp. 73 s Jarmilou Hlůžovou z Machlova
Adamičková Lidmila z čp. 21 s Petrem Havlem.
V tomto roce přistěhovali se do Loužnice následující
rodiny:
Do čp 79 se přistěhoval řezník Majzner Rudolf. Před tím
měl živnost na Pěnčíně.
V té samé době třídil si v domě čp. 57 svoji filiálku řezník
Havlík ze Zásady, takže jsme měli v obci řezníky dva.
V letních měsících však filiálka byla zrušena.
Hospodářská usedlost čp. 58 pronajata manželům
Janatovým z Kunratic.
Do čísla 7 přistěhovali se z Bratříkova rodina sklářského
dělníka Jaroslava Kubáčka.
Z Loužnice odstěhovali se následující:
Z čp. 7 rodina Kramáře Otakara na Záduší
Z čp. 73 rodina Tomášova do Prahy
K vojenské službě odvedeni v tomto roce 3 branci.
Miloslav Ludvík z čp. 13, Miloslav Prokop z čp. 29 a J.
Brumlich z čp. 23.
Zima byla dosti tuhá a dlouhá.
Na svatého Josefa bylo ještě značně sněhu. V zimě byly pak časté foukanice.
Jaro bylo velmi pozdní na 1. května (Svátek práce) byl den jak o vánocích, mráz, sníh a vítr.
Léto bylo teplé a velmi suché.
Podzim taktéž teplý.
Úroda obilí byla průměrná. Sena bylo mnoho, otavy, následkem sucha, málo.
Brambor méně jak v minulém roce.
Ovoce bylo u nás hojně.
Foto: pohled na Loužnici od „Kartonážky“ na cestu Stará škola a usedlost čp. 13
Pokračování příště………
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PRO ZASMÁNÍ
DEN BLBEC…..

Arabský šejk si zavolal svého tajemníka, aby mu zjistil, jaké auto
ještě ve své sbírce nemá. Ten se vrátil a oznámil, že v NDR vyrábí
Trabanta a lidé si na něj šetří 30 let. Ihned si dal takové auto
objednat. Po čase, kdy byl zase se svým tajemníkem mu říká:
"Ten trabant musí být vynikající auto. Zatím mi poslali jen papírovou
maketu a ta dokonce jezdí!"
Srazí se motorkář na silnici s ptáčkem. Chudinka ptáček spadne na
zem, cuká sebou, ale ještě není mrtvý. Motorkáři se ho zželí a
opatrně ho odveze domů. Tam ho položí do klece, rozdrolí mu
chleba, do misky naleje vodu a čeká, jestli se uzdraví. Ptáček se za
několik dnů skutečně probere, rozhlídne se kolem sebe a vidí mříže,
chleba a vodu. V tom mu všechno dojde, a říká: "Ty vole, já ho
zabil!
Policajt zabil svou tchyni. Před soudem se obhajuje: "To mi
přikázala moje žena!" "A jak to vlastně bylo?" "Šla nakupovat do
města a řekla mi: Na gauči spí maminka, kdyby na ni sedla moucha,
tak ji zab!"

MOUDRÁ VĚTA
„Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to zapomínáš.“
TIRÁŽ
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REKLAMA

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