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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 38/2017
pro týden:
9. 10. 2017 – 15. 10. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
Které se bude konat 13. října od 18.30 hod v budově OÚ
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého
zasedání
4. Rozpočtové opatření č. 4
5. Směnná smlouva se řízením
služebnosti – Lesy ČR a Obec
Loužnice (pozemky u hasičské
nádrže)
6. Závěr z místního šetření u čp. 11
konané dne 13. 10. 2017 v 17.00 hod.
7. Návrhy do rozpočtu 2018
8. Různé – informace a návrhy starosty, místostarosty a členů
zastupitelstva
9. Závěr
---------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA NA MÍSTNÍ ŠETŘENÍ CEST

Dne v pátek 13. října 2017 v 17 hodin proběhne místní šetření
ohledně stavu cest:
Cesta p.č. 1618/2 (kolem
zvoničky ke křížku)
Cesta p.č. 1624/2 (kolem čp.
11, Šourkovi ke křížku)
Cesta p.č. 924/2 (kolem
Rathouských čp. 62 k
Polákovem čp. 48 a dále čp.
56 Skrbkovi)
Cesta p.č. 1611/1 (od silnice I/10 k čp. 62 Rathouský)
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OPRAVA
ZÁBRADLÍ
Tento týden
proběhla
oprava
poškozeného
zábradlí u
chodníku.
Zábradlí bylo
zrezlé,
vyvrácené,
polámané,
nefunkční a
v poslední
době zde
nebylo vůbec
žádné.
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KOMINÍK V LOUŽNICI
V sobotu 14. 10. 2017 od 9:00 hodin,
bude v obci Loužnice probíhat kontrola a očištění spalinových cest
(Nařízení vlády91/2010Sb a 34/2016 Sb.)
Vyčištění včetně kontroly 500,-Kč
Zájemci o provedení kontroly se mohou
hlásit do pátku 13. 10.2017 do 12 hodin na tel.: 606 688 277
Stačí zaslat SMS s prosbou: „ano mám zájem o vyčištění“ + Vaše jméno a čp.
http://www.louznice.com/2012/index.php
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 se uskuteční
20. a 21. října 2017.

Volební lístky voličům budou dodány do 17. října 2017

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

POSUN HODIN NA ZIMNÍ ČAS
K přechodu na ZIMNÍ ČAS dojde 29. října 2017 z 3:00 na 2:00
Letní čas končí - poslední neděli v říjnu:
kdy se hodiny ve 03:00 (SELČ) vrátí zpět na 02:00 (SEČ)
V českých zemích (které byly tehdy součástí Rakouska - Uherska) byl letní čas
poprvé zaveden během první světové války - v roce 1916. O rok později se změna
času ustálila na druhé a třetí hodině ranní, tedy na době, kdy bývá nejmenší provoz.
Po válce se většina zemí vrátila k původnímu času - včetně tehdejšího
Československa. Změna přišla znovu až s válkou. Ke zrušení letního času potom
došlo opět v roce 1950. Nepřetržitě začal letní čas znovu platit až od roku 1979.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNIHOVNA LOUŽNICE
Vážení rodiče žáků první a druhé třídy Základní školy.
Při příležitosti, celorepublikové akce, „Týden knihoven―, Vás a
Vašeho potomka, zveme ve čtvrtek

9. listopadu 2017 v 17.15 hodin
do Obecní Knihovny v Loužnici, kde bude
slavnostně předán čtenářský průkaz Vašemu

dítěti.
Těšíme se na Vaši účast.
OÚ Loužnice, Mgr. Dagmar Lancová, Jana Matěásková

Tato akce vznikla 6. 10. 2011, kdy byly předány první čtenářské průkazy, všem dětem
školních let, prvního stupně základní školy.
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ŽELEZNOBRODSKO – RADČICE, LOUŽNICE, JÍLOVÉ.
Všude tam i jinde mají problémy s krajskými silnicemi.
Okolí Loužnice a Radčic na Železnobrodsku je houbařským rájem. Zvláště pravé hřiby tu rostou jako z vody. Když
ale vyleze u Loužnice takový houbař z lesa směrem od Huti, nestačí se divit. Vpravo nová silnička mířící kamsi do
lesů, navazující na tankodrom. A to
doslova. Tankodrom je krajskou silnicí,
která vede přes obec a následně z
Loužnice směrem na Huť. „Tuto
komunikaci využívají jako rychlou cestu
do Jablonce nejen všichni občané
Loužnice, ale také z přilehlých obcí
Radčic, Jirkova, Jílového a velmi často
sem zavede navigace autobus či
nákladní auto. Dokonce i cizince a ti se
poté diví, kam je se to dostali, co to je
za tankodrom, kdy se dostanou na
silnici,“ říká Jana Matěásková z Loužnice.
Přes opětovné urgování Libereckého
kraje o nápravu, dochází jen k
občasnému zaplácnutí největších děr,
což dlouho nevydrží. „Celá silnice od
silnice I/10 přes Loužnici až do Huti k je
potřeba vyfrézovat, opravit propustky,
mostky a položit nový povrch,“ myslí si
starosta Loužnice Marcel Tiler.
Paradoxem je, že Státní pozemkový úřad
zaplatil opravu cest, které z krajské
silnice vybočují, a tak z této zničené
silnice nyní vedou krásně vyasfaltované
cesty k lesu. „Do lesa vedou krásné nové
silnice, ale krajská silnice, dlouhá 1200
metrů, z které vedou, je v katastrofálním
stavu,“ diví se starosta.
Právě do Radčic je to do Loužnice co by
kamenem dohodil. I tady jsou krajské
silnice protínající obec v katastrofálním
stavu. Obce požadují opravy silnice přes
obec Jílové u Držkova a o opravu silnice,
která vede z Radčic do Jílového u
Držkova, kde se kříží s výše uvedenou
silnicí. „Obě uvedené silnice jsou v
havarijním stavu,“ ví náměstek hejtmana pro dopravu Marek Pieter. Protože kraj na apely podle obce neodpovídal
adekvátně, obec spustila na sociálních sítích kampaň, která měla přece jen jisté výsledky. Na silnici se objevily i
cedule poukazující na fakt, že silnice jsou v majetku Libereckého kraje. „Máme tady spoustu chalupářů – Pražáků.
Všichni si mysleli, že silnice patří obci,“ poznamenala starostka Radčic Dagmar Havlová.
Výsledek celé akce? Alespoň zazáplatování těch největších děr. „Ale to nic neřeší, situace je i přes dílčí opravy rok
od roku horší. Kraj nám teď ale oznámil, že již zadal poptávku na projektovou dokumentaci velké opravy,“
poznamenala starostka. „Snahou Libereckého kraje bude, aby obě silnice byly zrekonstruovány v nejbližším
možném časovém horizontu,“ napsal do obcí Marek Pieter.
Zdroj: http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/silnice-trpi-vedou-z-ni-ale-pekne-asfaltky-20171006.html
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Sobotní dopoledne v knihovně Modrá sova, bylo věnováno Safari.
100 zvířat bylo ukrytých v celé knihovně, děti zvířátka našli a správně je identifikovali.

http://www.blueowlbohemia.cz/uvod.htm
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem

Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně
VÁCLAVKA
Václavka obecná je všeobecně rozšířená, oblíbená a často sbíraná houba. Rozděluje se na několik druhů, které jsou si velice podobné a z nichž jich v Evropě roste pět (Václavka obecná, Václavka smrková, Václavka severská, Václavka bezprstenná, Václavka hlíznatá). Jsou to dřevokazné houby, které rostou velice hojně v trsech na odumřelých, ale i živých kmenech stromů.
Václavky patří mezi velice oblíbené druhy hub. Rostou až do prosince, ale hlavní období masového růstu začíná s příchodem chladnějšího podzimního počasí kolem sv. Václava, od čehož mají své
jméno. Když rostou, nechodí se do lesa je hledat, ale sbírat po koších.
Všechny druhy václavek patří do skupiny jedovatých hub, ale po
dobré tepelné úpravě jsou jedlé a jsou tradičně v našich zemích sbírány a konzumovány bez rozlišení jednotlivých druhů. Oblíbené jsou
zejména na nakládání do octa, na což se hodí hlavně mladé plodnice, výborný je také guláš z václavek nebo „fajnšmekři“ používají
václavky do houbového aspiku.
Václavky jsou sice chutné houby, ale před konzumaci je nutné je
nejméně 20 minut tepelně upravit při teplotě varu vody. Syrové
nebo nedostatečně povařené způsobují zažívací potíže. Je zajímavé, že ne všichni lidé mají po václavkách problémy, předpokládá se, že zde hraje roli i alergie. Takže jste-li alergik, raději se těmto houbám vyhněte.

GULÁŠ Z VÁCLAVEK
Suroviny:
1/2 kg čerstvých kloboučků mladých václavek, 2 velké
cibule, popř. pórek asi 4 dcl masového vývaru, nebo
masox, 2 brambory, 15 dkg točeného salámu, 2 lžíce
sádla (nebo jiný tuk), 3 stroužky česneku, 1/2 lžičky
drceného kmínu, mletá sladká paprika, majoránka,
sůl.
Příprava:
Kloboučky hub (větší pokrájené) spaříme vařící vodou a slijeme. Na sádle
osmahneme nakrájenou cibuli, pak
do jednoho místa v
hrnci lžíci vody a
hned rozmícháme sladkou papriku. Přidáme houby, na drobně pokrájené brambory, na půlkolečka pokrájený salám, osolíme, okmínujeme,
zalijeme vývarem a vaříme asi 20 minut. Po odstavení z ohně přidáme
utřený česnek a v dlaních pomnutou majoránku.
Podáváme s tmavým pečivem, nebo s bramborem.
Tip na zpracování Václavek: Skvělý vánoční hubník připravuji z mražených muchomůrek růžovek a sušených václavek. Růžovky dodají chuť,
václavky tu druhou chuť a barvu. Krásná strakatá mozaika na řezu k
tomu….
Petr Hampl
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ZE SVĚTA
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VRATISLAVICE NAD NISOU – Vznikne ve
Vratislavicích mezi rodinnými domky sídliště? Místní se
obávají, že ano. Louka u Sladovnické ulice je připravena
k prodeji a podle územní studie je možné zde kromě
rodinných a řadových domů postavit i dva třípatrové
viladomy. Svůj nesouhlas s projektem už vyjádřilo
podpisem 500 obyvatel. A nejen zdejších. „Výstavba ve
Sladovnické by totiž mohla odstartovat i další projekt
Rezidence Na Lukách, což by dohromady znamenalo
výstavbu asi 440 bytových jednotek,“ vysvětlil Jiří
Jakoubek ze spolku Nová Ruda. Podle něj by to díky
novým bytům mohlo znamenat nárůst počtu obyvatel
Vratislavic až o 15 procent, a to by s sebou přineslo
problémy s dopravou nebo kapacitou škol a školek,s níž
městský obvod bojuje už teď. „Vznikne přehuštěný
prostor, kde bude na malé ploše, která je charakteristická pouze rodinnou zástavbou, žít velká komunita lidí,“
upozornil Jakoubek. Podle starosty městského obvodu Lukáše Pohanky by se ale ani po výstavbě ve Sladovnické
neměla kvalita života snížit. „Obrátili jsme se kvůli tomu na odborníky,“ uvedl starosta, který zároveň upozornil
na obrovskou poptávku po bydlení ve Vratislavicích. „Prakticky každý týden chodí na úřad několik dotazů na
možnost bydlení ve Vratislavicích. Rostoucí počet obyvatel našeho městského obvodu je dlouhodobý trend,“
vysvětlil starosta. Jak ale oponuje Jakoubek, lidé Vratislavice vyhledávají právě pro jejich „neměstský“ charakter.
„Ne proto, že by chtěli bydlet na sídlišti,“ dodal. O tom, že bude louka u Sldovnické ulice zastavěná, se hovoří už
řadu let. Původní projekt počítal s tím, že se zde postaví 26 rodinných domů. Pak ale plochu koupila společnost
Immobilien, která tu chtěla vystavět několikapatrové paneláky. „Tomu se díky občanské iniciativě podařilo
zabránit. Už dříve jsme se ale dohodli s obcí na změně územního plánu tak, že zde budou stát maximálně
dvoupatrové domy. Teď jsme zjistili, že zde mohou stát i třípatrové,“ vysvětlil další člen spolku Tomáš Hůza.
Argument, že poblíž viladomů stojí sedmipatrová budova Severočeských vodovodů a kanalizací, ani jeden z nich
neuznává. „Bude to znamenat celkové narušení charakteru Nové Rudy, kde nenajdete nic jiného než rodinné
domky,“ vysvětlil Jakoubek, podle kterého se jim se starostou nedaří nalézt společnou řeč.
„Nechápeme, jaké z toho budou mít Vratislavice výhody. Pro obec to bude znamenat trvalou finanční zátěž
spojenou s provozem sídliště a prodej pozemků pro individuální výstavbu by pro obec rozhodně nebyl méně
výhodným obchodem než prodej developerskému investorovi,“ poznamenal na závěr Jakoubek.
HUŤ - Běhu v Huti přálo počasí, a tak tratě byly
suché a dobře zvládnutelné. Běh je zároveň
Memoriálem Zdeňka Boudy a u prvního ročníku
nechyběl ani otec Richarda Hübel a parta nadšenců z
tehdejšího Sokola.
Pamětníci se při této příležitosti scházejí dodnes,
pomohou, kde je potřeba a hlavně zavzpomínají na
předcházející ročníky a setkají se s kamarády. Na
start se letos postavilo 194 běžců, od předškoláků až
po veterány. „Je to lepší průměr, bývalo tak kolem
160. Jsme rádi, že i když podobných závodů přibývá,
držíme si stále průměrnou účast a letos byl dokonce
počet účastníků vyšší. U prvního ročníku určitě nikdo
netušil, že běh bude mít takovou dlouholetou tradici“
potvrdil hlavní organizátor s tím, že se budou snažit předat tuto štafetu i dalším generacím. Vít Pavlišta, mistr
ČR, zaběhl dva pětikilometrové okruhy hlavního závodu v absolutně nejrychlejším čase v historii téro akce.Časem
34:22 překonal svůj vlastní traťový rekord v hlavní kategorii na 10 km. „Náš běh ale není jen o těch deseti
kilometrech a závodu dospělých. Jako jedni z mála pořadatelů dáváme šanci i předškolákům a školákům, aby si
vzali číslo a vyzkoušeli si trať podle své věkové kategorie. A tak se nám často stává, že mezi těmi nejmladšími
ročníku 2014-2015 se na padesátimetrové trati objevila děcka s dudlíkem nebo s tatínkem za ruku. Ale třicítka
těch nejmladších nás přesvědčila, že máme pro koho tuto akci dál pořádat,“ zdůraznil Richard Hübel.

http://jablonecky.denik.cz/
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JABLONEC NAD NISOU - Marta Kubišová si ve čtvrtek slavnostně v
Jablonecké mincovně vyrazila medaili se svým portrétem. Stává se tak
po Lucii Bílé a Haně Zagorové další ženou hvězdné série Slavíci ve zlatě,
kterou razí Česká mincovna. Kromě zlaté uncové medaile budou k
dostání i zlaté půluncové a stříbrné uncové medaile. „Jsme rádi, že jsme
mohli v Jablonecké mincovně přivítat českou trojnásobnou slavici Martu
Kubišovou, která se svou hudbou zapsala do dějin České republiky mimo
jiné jako bojovnice za svobodu a odpůrce komunistického režimu. I
proto si své místo v sérii Slavíků ve zlatě nepochybně zaslouží," uvedl
Jaroslav Černý, PR manažer České mincovny. Zlatá slavice si při
příležitosti slavnostní ražby své medaile také prohlédla výrobní prostory
České mincovny. „Nahlédnout do výrobních prostor České mincovny,
kde se razí i české oběživo je ohromující zážitek. Je nesmírně zajímavé
vidět precizní práci, která za výrobou všech mincí a medailí stojí," uvedla nadšená Marta Kubišová. Na závěr
slavnostní ražby byl Českou mincovnou zpěvačce předán šek na 5 000 Kč z prodeje jejích medailí pro
jablonecký útulek Dášenka. „Bylo to pro mě obrovské a milé překvapení. Jsem ráda, že koupí mé medaile také
usnadníme život opuštěným zvířátkům," dodala Kubišová. Zlatou slavici na medailích ztvárnil nejen jako
zpěvačku, ale také jako bojovnici proti útlaku nadějný mladý medailér Roman Shamilyan. Jedna strana medaile
nese zpěvaččinu tvář ve zjednodušených obrysech, přičemž její ústa překrývá pěticípá sovětská hvězda. Druhá
strana medaile pak nese text Modlitby pro Martu překrytý čtyřmi letopočty. První tři „66, 68 a 69"připomínají
trojici vítězství v anketě Zlatý slavík. Rok „70" je hvězdou překrytý jen částečně kvůli tomu, že slavíka sice
vyhrála, ale byl jí předán neoficiálně.
„Paní Kubišová si tento avantgardní motiv vybrala sama a my jsme se pokusili připomenout zejména ty hluboké
a silné myšlenky, které paní Martu charakterizují, a jsou tak reflektovány do obou stran mince," uvedl Roman
Shamilyan. Prvních 100 kusů z omezeného emisního nákladu 300 půluncových medailí je ručně číslováno na
hraně. Zlaté medaile budou k zakoupení o váze jedné trojské unce za 55 000 Kč, nebo o poloviční váze za 29
950 Kč. „Pro zájemce, kteří se k omezené zlaté sérii medailí už nedostanou, připravila Česká mincovna tisíc
kusů medailí stříbrných o váze jedné trojské unce za 2 000 Kč," dodal Černý.
K zakoupení je i originální tematické album, do kterého lze medaile ze série Slavíci ve zlatě elegantně a
bezpečně ukládat. V sérii Slavíci ve zlatě Česká mincovna již vydala, a některé jsou ještě k dispozici, medaile
Karla Gotta, Waldemara Matušky, Mekiho Žbirky a na jaře vyjde k završení celé kolekce poslední medaile
Dalibora Jandy.
TURNOV - V Turnově probíhal již druhý ročník oslav
architektury. Letošním celorepublikovým tématem byla Voda, lidé
a města. Organizátoři turnovského Dne architektury si připravili
komentovanou procházku městem s názvem Turnov - město
rozdělené/ spojené řekou, která se uskutečnila 1. října. Nedělní
procházka začínala na nově vzniklém nábřeží Jizery u křižovatky
ulic Palackého a Na Lukách, kde se sešla asi 40 členná skupina.
Zde díky rozšíření koryta řeky a stavební činnosti správce toku
Povodí Labe vznikl prostor náplavky. Po úvodu architekta Václava
Hájka představil starosta města Tomáš Hocke společně s architektkou Lenkou Reslerovou vize rozvoje území
nivy Jizery. Skupina se z výchozího místa odebrala do areálu společnosti Juta, kde se zájemci dozvěděli pár
informací z úst pamětníka o historii a provozu areálu. Následně účastníci vystoupali na střechu historické
budovy, odkud byl krásný výhled na řeku a její okolí. Celá skupina se dále odebrala k čistírně odpadních vod,
která je v majetku Vodohospodářského sdružení Turnov. Předseda Rady sdružení Milan Hejduk popsal postup
čištění odpadních vod a provedl skupinou, kde jim areál ČOV podrobně ukázal. Poslední zastávkou se stal
sportbar Zimního stadionu Ludvíka Koška v Maškově zahradě. Zde se naskytla zájemcům příležitost
prohlédnout si prezentace letní školy architektury, kterou zpracovávali zahraniční studenti na fakultě umění a
architektury Technické univerzity v Liberci. Studentské práce se zaměřovali na území nivy Jizery v Turnově a
některé práce přišly se zajímavými nápady. Závěr odpoledne patřil krátké diskuzi, po které následovalo
rozloučení, ale i pozvánky na pokračující program Dne architektury.
http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY

http://www.kinobrod.cz/
ŘÍJEN 2017
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http://www.klubnarampe.cz
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ČERNÁ KRONIKA
DRŽKOV – PLCHOV- V sobotu 30. září krátce před čtvrtou
hodinou ranní se na silnici mezi Držkovem a Zásadou stala
dopravní nehoda. Čtyřiadvacetiletý řidič s vozidlem Škoda
Octavia jel ve směru od Držkova, kde při průjezdu levotočivé
zatáčky dostal vlivem nepřiměřené rychlosti smyk, přejel do
protisměru a vyjel mimo vozovku do lesa, ve kterém narazil do
vzrostlých stromů. Alkohol byl u řidiče havarovaného vozidla
vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která měla
negativní výsledek. Provedenou kontrolou policisté ovšem
zjistili, že tento mladý řidič, který se při nehodě lehce zranil,
má již v současné době vysloveny dva zákazy řízení
motorových vozidel, a to Okresním soudem v Jablonci nad
Nisou do listopadu letošního roku a Okresním soudem v Děčíně
do dubna 2018. Charakter a doba jeho léčení jsou předmětem
probíhajícího šetření policistů z Dopravního inspektorátu v
Jablonci nad Nisou. Ti již také ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
ŽELEZNÝ BROD - Policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě v uplynulých dnech sdělili 62letému muži
podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil 1. září letošního roku.
Tehdy byl odpoledne krátce před čtvrtou hodinou v Držkově kontrolován policejní hlídkou, která mu v obci naměřila
rychlost jízdy 67 km/h. Provedenou dechovou zkouškou mu policisté v dechu navíc naměřili hodnotu alkoholu 1,13
promile a zakázali další jízdu. Podezřelému nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok.
SMRŽOVKA – 2.10.2017 policisté z Obvodního oddělení ve Smržovce ve zkráceném přípravném řízení sdělili 19leté
ženě podezření ze spáchání trestného činu zatajení věci, kterého se dopustila tím, že si v květnu letošního roku
ponechala finanční částku 7.069,- Kč, kterou jí na účet omylem zaslala účetní firmy, v níž byla
zaměstnaná. Podezřelá navíc nereagovala na několik telefonických i písemných výzev a
uvedenou finanční částku nevrátila. Tím si tak přisvojila majetkovou hodnotu, která se do její
moci dostala omylem. Nyní jí tak za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok.
JABLONECKO - Pomozte při pátrání po hledaném muži, na kterého v roce 2013 vydal
Okresní soud v Ostravě příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté na
Jablonecku již od října 2013 pátrají po hledaném 42letém muži, na kterého vydal v tom roce
soudce Okresního soudu v Ostravě příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Další
informace k hledanému muži naleznete v databázi pátrání po osobách.
V případě, že uvedený odkaz již není aktivní, bylo pátrání po hledaném muži odvoláno.
Veškeré informace k výskytu či pohybu hledaného muže z Jablonecka sdělte policistům na
kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.
http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=11101004131804
KRÁTCE:
2.10.2017 06:30 do 08:35; v ulici Krkonošská v obci Desná okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 2 havarovaná vozidla;
překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2 x OA bez zranění.
3.10.2017 12:15 do 13:15; na silnici 28736 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou , délka 342m; Pozor!
Padající kamení
6.10.2017 16:30 do 18:35; na silnici 28730 u obce Nová Ves nad Nisou okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 2
havarovaná vozidla; 2 x OA bez zranění.
8.10.2017 09:05 do 11:05; na silnici 10 u obce Turnov okres Semily , délka 255m; nehoda; převrácené vozidlo;
probíhají odklízecí práce; Havarované OA na střeše, bez zranění osob. NA místě HZS a PČR.
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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
9.10.

Den: 10/14°C
Noc: 6/2°C

PÁTEK
13.10.

Den: 13/17°C
Noc: 8/4°C

ÚTERÝ
10.10.

Den: 11/15°C
Noc: 9/5°C

SOBOTA
14.10.

Den: 14/18°C
Noc: 8/4°C

STŘEDA
11.10.

Den: 11/15°C
Noc: 9/5°C

NEDĚLE
15.10.

Den: 13/17°C
Noc: 9/5°C

ČTVRTEK
12.10.

Den: 13/17°C
Noc: 8/4°C

PONDĚLÍ
16.10.

Den: 13/17°C
Noc: 9/5°C

PRANOSTIKY
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený
leden.
Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude,
tak stálá bude zima.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh
padati má.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.

Slunce

Měsíc 11.10. 2017

Vychází: 7:29
Zapadá: 17:33

12.10.

Vychází: 12:33
Zapadá: 21:30

FÁZE MĚSÍCE

19.10.

28.10.

9.10.
Je-li déšť na sv. Diviše, bude mokrá zima.
Kdo se těší, že do Diviše zasel, ať se netěší na úrodu
10.10.
Lednová zima i na peci je znát.
15.10.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.
Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu
býti.

OBLOHA
KDY PŘIJDE ZIMA?
Zima možná přijde brzo, nebo na sebe nechá dlouho čekat. To je
každoroční otázka. Nicméně letošní podzim je neobvyklý. Podzimní
počasí nastoupilo 1. září a stále trvá.
Kdy v Loužnici, v minulých letech napadl první sníh?
V roce 2005 napadl sníh 15.11.,
v roce 2006 začal sníh padat 3.11.,
v roce 2007 6.11,
v roce 2008 18.11.,
zato v roce 2009 již 15.10.
v roce 2010 to bylo 23. 11.
V roce 2011 napadl sníh 5.12.
V roce 2012 napadl sníh 26.10.
V roce 2013 napadl poprašek sněhu 6.11.
V roce 2014 po velmi teplém podzimu, přišla první sněhová nadílka 8.12.
V roce 2015 napadl první poprašek 21.11.
V roce 2016 napadl první poprašek 3.11.
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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.

9. 10. 2017
13. 10. 2017
15. 10. 2017
16. 10. 2017

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Eva Kühnová (Malá z Rovinky)
Michal Zerzub
Karolína Tilerová
Božena Matěásková

VÝROČÍ
9.10. 1410 – Poprvé v listinách zmíněn pražský Staroměstský orloj.
9.10. 1929 - Zaregistrována nová značka Československých motocyklů
- JAWA.
9.10. 1929 – Vladimír Menšík, herec († 29. května 1988)
10.10. 1961 – Zuzana Bydžovská, herečka
11.10. 1424 – Na počátku tažení husitských vojsk na Moravu zemřel u
Přibyslavi hejtman Jan Žižka z Trocnova.
11.10. 1869 – Jaroslav Špillar, český malíř († 20. listopadu 1917)
12.10. 1492 – Janovský mořeplavec Kryštof Kolumbus objevil při
hledání cesty do Indie Ameriku.
13.10. 1781 – Císař Josef II. vydává tzv. Toleranční patent –
vyhlašuje neomezenou náboženskou svobodu.
14.10. 1861 – Alois Mrštík, spisovatel († 24. února 1925)
15.10. 1290 – Anna Přemyslovna, česká královna († 3. září 1313)
VÝZNAMNÉ DNY
9.10. - Světový den pošty (od roku 1874)
10.10. - Světový den duševního zdraví, Světový den zraku, Světový
den proti trestu smrti
12.10. - Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
14.10. - Mezinárodní den normalizace
15.10. - Den bílé hole
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:
Počasí roku 1962
V září bylo deštivo, ale podzim
pak byl velmi příznivý s dlouho
trvajícím pěkným počasím.
Ovoce bylo málo a podřadné
jakosti, medná snůška
podprůměrná, a protože to byl
už druhý bezsnůžkový rok, jeví
se v celostátním měřítku úbytek
50.000 včelstev.
Sníh začal padat v polovině
listopadu a před vánocemi bylo
normální zimní počasí s
množstvím sněhu.
V prosinci dosahovaly mrazy až
-20°C.
President republiky ve svém
novoročním projevu hodnotil uplynulý rok 1962 jako rok klimaticky
velmi nepříznivý, což se projevilo v nízké sklizni okopanin a ve ztížené
situaci v krmivech. Podle jeho slov to byl jeden z nejhorších roků,
které jsme v minulosti prožili.
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VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
9.10.2017 – 15.10.2017
9.10. - ŠTEFAN je mužské křestní jméno
řeckého původu znamenající Vítěz. Obdoba
jména Štěpán, která je populárnější spíše na
Slovensku než v České republice.
10.10. - MARINA, též Marína je ženské
jméno latinského původu. Mužská podoba
Marin(us) znamená žijící při moři, na moři,
námořník.
11.10. - ANDREJ je mužské jméno řeckého
původu, které znamená mužný, statný,
odvážný (z řec. Andreas).
12.10. - MARCEL je mužské křestní jméno
latinského původu. Je odvozeno od jména
Marcellus, které je zdrobnělinou jména Marcus.
Obě jména jsou odvozena od jména římského
boha války Marta. Význam jména Marcel lze
přeložit jako „malý bojovník“.
13.10. - RENÁTA, též Renata je ženské jméno
latinského původu. Skládá se z předpony Re(znovu) a slova natus (zrození, narození),
význam je tedy Znovuzrozená, Obrozená.
14.10. - AGÁTA pochází z řeckého slova
ἀγαθός dobrý, dobrácký, dobrosrdečný;
počestný, řádný; důvěřivý, naivní. Jiné formy
tohoto jména jsou Háta nebo Dobruše. Za
mužskou formu můžeme považovat jméno
Agaton.
15.10. - TEREZA (ve starší verzi také Terezie)
je ženské křestní jméno řeckého původu a
nejasného významu. Nejčastěji je spojováno s
názvem ostrovů Thera (v Egejském moři) nebo
Therasia (u Sicílie) a vykládá se jako
pocházející z ostrova Thery nebo Therasie.
Základ slova někteří vykládají z řečtiny (téresis)
jako záštita, ochrana.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
JABLKA

Přestože jablko není nejrozšířenějším ovocným druhem, je právem považováno za
krále ovoce, protože nachází široké kulinářské a terapeutické uplatnění a dá se
kombinovat téměř se všemi druhy jídel.
Ve složení jablka vynikají jen sacharidy, kterých je ve 100 g dužiny 13 %.
Tvoří je především fruktóza (ovocný cukr) a v menší míře glukóza a
sacharóza. Jablko dále obsahuje velmi málo proteinů a tuků, z vitaminů
jen vitamin C a E a z minerálů malé množství draslíku a železa. Tělu
dodává celkově 59 kcal na 100 g.
Sacharid pektin se ve střevech nevstřebává, ale tvoří větší část nerozpustné
rostlinné vlákniny, které se v jablku nachází (2,7 g/100 g). Díky tomu, že je tato
látka obsažena ve slupce jen v malém množství, je možné jablko oloupat, aniž by se nějak výrazně snížil jeho
léčebný účinek. Pektin ve střevech zachycuje vodu a různé odpadní látky a podporuje vylučování toxinů se stolicí.
Obsah organických kyselin se pohybuje podle odrůdy od 1 do 1,5 %. Převládá kyselina jablečná, ale přítomná je i
kyselina citronová, jantarová, mléčná a salicylová. Stejně jako u citrusových plodů mají tyto organické kyseliny
alkalizující (antacidní) účinek v krvi a tkáních. Obnovují také střevní flóru a brání kvašení ve střevech.
Jablko je po kdouli nejbohatším ovocem na taniny, látky, které mají stahující a protizánětlivé účinky.
Pektin v jablkách vstřebává a likviduje toxiny vytvořené bakteriemi zapříčiňujícími gastroenteritidu a kolitidu.
Taniny vysušují střevní sliznici a zmírňují její zánět a organické kyseliny ničí mikroby a obnovují normální
bakteriální flóru ve střevech. Při průjmu je možné jíst stravu složenou jen z jablek, a to buď pečených, vařených
nebo ve formě jablečné přesnídávky.
Jablka přímo ovlivňují peristaltiku střev a upravují jejich funkci, a to jak při průjmu, tak při zácpě.
Jedno nebo dvě jablka k snídani nalačno pomohou překonat střevní hypotonii, která je nejčastější příčinou zácpy.
Konzumace jablek pomáhá při léčení chronického kožního ekzému, který je způsobený nevyloučenými
odpadními látkami metabolismu.
Díky vysokému obsahu flavonoidů, hlavně kvercetinu, jablka zabraňují ukládání cholesterolu v cévách a
jejich následnému zužování. Též snižují přilnavost krevních destiček, čímž pomáhají předcházet tvoření krevních
sraženin. Pravidelnou konzumací jablek lze rovněž předcházet zužování koronárních arterií, a tedy i infarktu
myokardu.
Jablka pohlcují střevní toxiny, čímž ulehčují čištění krve a pokožky. Přinášejí též úlevu při zácpě a podporují čištění
jater, jejichž špatná průchodnost může zapříčinit mnoho kožních onemocnění.
Jablka usnadňují vylučování iontů sodíku, které způsobují kontrakci
arterií, zvyšování objemu krve a zadržování tekutiny v tkáních. Kromě
toho nahrazují ionty sodíku ionty draslíku, což normalizuje krevní tlak a
zlepšuje srdeční činnost.
Jablka pomáhají v prevenci karcinomu tlustého střeva.
Před konzumací se doporučuje jablka oloupat, protože slupka může
obsahovat pesticidy a je těžko stravitelná. Jejím odstraněním
nedochází k výrazné ztrátě živin, sníží se jen nepatrně obsah pektinu a
vitaminů.
Jaké látky obsahuje jablko?
1. vodu (až 84%)
2. vlákninu, díky které má blahodárný účinek na náš metabolizmus
3. velké množství pektinu, který na sebe váže škodliviny z těla a
odvádí z nich von nenasycené tuky
4. vitamín C
5. minerály: draslík, vápník, hořčík
6. množství antioxidantů, které snižují riziko onemocnění rakovinou
7. vysoký obsah fruktózy

20

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 38/2017

LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
JABLEČNÝ MOŠT
jablka, větší množství, drtič na ovoce nebo dřevěný tlouk, lis
na ovoce, zavařovací hrnec, voda
Jablka dobře opereme, rozdrtíme v drtiči na ovoce nebo
dřevěným tloukem a získanou hmotu ihned lisujeme,
protože rozdrcená jablka na vzduchu rychle oxidují a
hnědnou. Vylisovanou šťávu již nijak neupravujeme,
obsahuje dostatek cukru a kyselin. Dobře vymyté láhve naplníme moštem, nikoli až
po okraj, protože teplem se objem šťávy zvětšuje. Láhve vložíme do zavařovacího hrnce, zalijeme až k hrdlům
vodou a zahříváme tak na 75 až 80 °C. Když mošt dosáhne předepsané teploty, láhve vyjmeme, uzavřeme
zátkami a položíme do vodorovné polohy.
JABLEČNÝ KOMPOT
Jablka, 1 l vody, 250 g pískového cukru
Jablka rozpůlíme, zbavíme jádřinců. Nakrájíme je na kousky a vložíme do čistých sklenic.
Přidáme vroucí nálev z vody a cukru, sklenice zavíčkujeme a pevně utěsníme. Nakonec
sklenice sterilujeme ve vodní lázni 25 minut při teplotě 100 °C.
JABLKOVÁ POVIDLA
1 kg jablek, 100 g pískového cukru, dle chuti citrónová kůra, voda na podlití.
Jablka oloupáme, pak je nastrouháme na hrubém struhadle. Jablkovou dřeň vložíme do
hrnce, podlijeme trochou vody a dusíme za občasného míchání na kaši. Přidáme cukr a dle
chuti citrónovou kůru a ještě chvíli podusíme. Vlažný hustý protlak (kaši) naplníme do
sklenic a sterilujeme 15 minut při teplotě 85 °C.
Povidla jsou dobrá také z hrušek případně kombinace hrušek a jablek.
OBRÁCENÝ ŘÍZEK S JABLKY
na 4 porce: 4 ks plátky vepřové krkovice bez kosti (výška 2 cm), 3 ks vejce,
2 ks cibule, 100 g anglické nebo jiné slaniny, 1 lžíce plnotučné hořčice,
strouhanka, pepř, sůl, sádlo na smažení, jablka, oloupaná, zbavená jadřinců
a nakrájená na plátky
Maso naklepeme, osolíme, opepříme a z obou stran potřeme hořčicí, vložíme
do strouhanky a rukou ji pořádně "naboucháme" do masa (lepší je použít
mikrotenový sáček). Obalené maso protáhneme rozšlehanými vejci a
smažíme v rozpáleném tuku pozvolna, z obou stran, dozlatova. Poté
přendáme do pekáčku, na každý plátek masa dáme na céčka pokrájenou cibuli, plátky slaniny, jablka a
vyskládáme co nejtěsněji k sobě. Přiklopené zapékáme v troubě na 200 °C cca 30 minut, pak sundáme poklici a
necháme ještě 10 minut dojít na barvu.
JABLEČNÝ ZÁVIN Z KYNUTÉHO TĚSTA
75 g tuku (perla, hera), 1/4 l mléka, 1/2 kostky (20 g) droždí, 2 menší
žloutky, 75 g cukru krystalu, 500 g polohrubé mouky, špetka soli, 7
jablek, 1 vanilkový cukr, špetička skořice, hrozinky, ořechy či jiné sušené
ovoce, podle chuti.
Tuk rozehřejeme nad ohněm (nevaříme!) a dáme vychladnout na
parapet. Droždí rozdrolíme s trochou cukru a nalijeme vlažné mléko –
necháme vzejít na kvásek. Hotový kvásek rozmícháme se žloutky,
přidáme cukr, špetku soli, smícháme, nakonec přidáme mouku a řádně promícháme. Pak vlijeme prochladlý tuk.
Pokud to vše vypadá mastně (těsto se leskne), přidáme ještě trochu mouky. Dáme na teplé místo (ke sporáku, ke
kamnům) a necháme vykynout. Vykynuté těsto vyklopíme na vál posypaný moukou, rozdělíme na dvě části a
jednu po druhé opatrně vyválíme válečkem na placku. Na každou naklademe polovinu nastrouhaných jablek a
posypeme polovinou vanilkového cukru, poházíme hrozinkami (ale není nutno používat hrozinky vůbec) a
poprášíme skořicí. Pak každou placku samostatně zabalíme. Na plech dáme pečící papír a vložíme na něj oba
záviny. Plech dáme do vyhřáté trouby (elektrickou roztopíme na 230 stupňů). Necháme péct asi 1/2 hodiny,
zkoušíme špejlí (musí být po zapíchnutí a vyjmutí ze závinu suchá).
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DŮM a ZAHRADA
Na polích ještě stále roste kukuřice, zkuste si z ní vyrobit podzimní výzdobu. Ještě nás čeká dlouhý
podzim, astronomický podzim končí a zima začíná 21. prosince 2017 v 17:27:50h.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
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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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

ZMĚNA KATASTRU
V tomto roce obecní zastupitelstvo povolilo na žádost zdejší Tělovýchovné jednoty Sokol, výměnu pozemku s obcí
Držkovem. A sice obec Držkov dal souhlas by pozemek koupený naší sokolskou jednotou pro hřiště, byl při
kastrován k obci Loužnici, za což v náhradu se Držkovu při kastruje pozemky č. k, 710 les a 711 les, patřící dosud
Loužnici.
Na místním hřbitově postaveny letošního roku dvě rodinné hrobky do zásoby a také obě byly prodány. Větší
zakoupil A. Ludvík a menší rodina Jaroslava Václavů.
V letošním roce vydán byl zákon dle jsou vždy určité obce přiškoleny k některé měšťanské škole a zřízen tak
zvaný újezd.
Návštěva této školy pak jest povinná pro dítky přiškolených obcí.
Naše obec přidělena jest k újezdní měšťanské škole v Zásadě.
Tímto zákonem na jedné straně prospívá se obcím co do vzdělání svých dítek, na druhé straně pak přibývá těmto
povinnost přispívati na údržbu těchto újezdních škol.
PŮJČKA NA OBRANU STÁTU
Na řádné vyzbrojení naší armády vypsána byla v červnu půjčka na obranu státu. Na tuto půjčku upsala naše obec
částku 2.000,- Kč.
PRONÁJEM HONITBY
V tomto roce uplynulo 6 leté funkční období honebního výboru. Na podzim provedeny nové volby a zvolení
následující: Alois Ludvík, Josef Kurfiřt, Josef Krupka a Bohumil Hnyk.
Tento výbor pronajal pak obecním řízením honitbu na dalších šest let řídícímu učiteli Aloisi Ludvíkovi z čísla 13 za
roční nájem 400,- Kč.

Foto: pohled na Loužnici od Klubáku
Pokračování příště………
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PRO ZASMÁNÍ

MOUDRÁ VĚTA
„Není krásnějších pohádek než ty, které píše život sám.“
TIRÁŽ
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REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
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jana.mateaskova@gmail.com
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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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