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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 43/2017
pro týden:
13. 11. 2017 – 19. 11. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

KNIHOVNA LOUŽNICE

POZVÁNKA

Ve čtvrtek 9. 11. 2017, byly předány čtenářské
průkazy.
Čtenářský průkaz dostala Ema Krupková, která
chodí do
druhé
třídy, ale v loňském roce se tato
akce neuskutečnila, tak průkaz
dostala letos. Dalším novým
čtenářem byl Šimon Slíček,
který letos nastoupil do první
třídy.
Průkazy dětem předala
loužnická knihovnice paní Mgr.
Dagmar Lancová, která
knihovnu v Loužnici vede již od roku 1971.

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,
Které se bude konat

20. listopadu
od 18.00 hod
v budově OÚ

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Rozpočtové opatření č. 5
5. Návrhy rozpočtu na rok 2018
6. Rozpočtový výhled 2018 – 2021
7. Inventarizace majetku
8. Různé – informace a návrhy starosty,
místostarosty a členů zastupitelstva
9. Závěr
------------------------------------------------------

OBCHOD LOUŽNICE
OTEVÍRACÍ DOBA VE SVÁTEK
Pátek 17. 11. 2017 – 8.00 – 12.00
Sobota 18. 11. 2017 - ZAVŘENO
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CESTY LOUŽNICE
VÝSTAVBA POLNÍCH CEST HC 1, HC 2A A HC 6 V K. Ú. LOUŽNICE.
V minulém týdnu proběhla kolaudace cest a do konce roku budou cesty předány obci.
Tyto cesty nebudou v zimě udržovány (viz zimní údržba 2017/2018)

HC 6 k Modřínu

HC 2 od Pazdrny ke Včelínu
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HC 1 od silnice 1/10 k chatě
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PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
OBECNÍCH CEST LOUŽNICE 2017 – 2018
ÚSEKY, KTERÉ SE BUDOU UDRŽOVAT POUZE PLUHOVÁNÍM


Obecní silnice od křižovatky se silnicí I/10 u čp. 56 (Bémovi) ke křižovatce u čp. 3 (Tomíčkovi)



Cesta okolo kulturního domu, příjezdová cesta ke kulturnímu domu a ke kontejnerům



Cesta od čp. 95 (Slavíkovi) k silnici III/28742 - Sokolka (k odbočce k požární nádrži)



Odbočka ze silnice III/28742 k požární nádrži a domu čp. 110 u požární nádrže



Cesta k domu čp. 42 (Němečkovi) a čp. 80 (Dlaskovi) a čp. 5 (Dimmerovi)



Cesta od čp. 104 (hasičská zbrojnice) k čp. 57 (Šourkovi) a dále kolem křížku k silnici I/10 k čp. 53
(Miček)



Cesta od domu čp. 62 (Rathouský) k čp. 48 (Polákovi) a část
cesty k čp. 56 (Skrbkovi)



Cesta na p.p.č. 1640/2 ze silnice k čp. 107 (Kordíkovi) nad garáž



Před budovou obecního úřadu



Před autobusovými čekárnami



Před hasičskou zbrojnicí



U domu čp. 66 (Skoupý) – prostor pro otáčení vozidla sběru komunálního odpadu



Cesta ze silnice k čp. 7 (Bartoníčková) - Zvonička



Cesta ze silnice III/28742 čp. 90 (Halamovi) k domu čp. 31 (Daníčkovi) – Lacinka



Cesta ze silnice III/28742 mezi čp. 103 (Tomšovi) a čp. 63 (Matěáskovi) – úklid křižovatky

ÚSEKY, KTERÉ SE NEUDRŽUJÍ
Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí se vymezují takto.
Místní komunikace
 Cesta ze silnice k čp. 87 (Sochorovi)


Cesta ze silnice I/10 k čp. 85 (Tilerovi) a čp. 77 (Kazdovi)



Cesta č. 2414 od čp. 42 (Pazdrna) ke včelínu



Cesta č. 2080 od silnice I/10 k ev.č.2 (Justovi)



Cesta č. 2121 - od silnice 2170 (Kostřavec) k „Modřínu“

Chodníky
 Chodník u silnice I/10 od čp. 56 (Bémovi) k čp. 61 (Stehnovi) p.p.č. 823/3


Chodník u silnice I/10 od čp. 56 (Bémovi) k čp. 31 (Daníčkovi)

3

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 43/2017

4

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 43/2017

5

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 43/2017

KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Sobotní akce v Modré sově byla věnována četbě, hledáním rýmu, slov a hrám.

http://www.blueowlbohemia.cz/
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

PENÍZOVKA SAMETONOHÁ
Roste od září do dubna.
Jedná se o dřevní houbu, kterou najdeme růst jak na mrtvém dřevě, tak i na
dřevě poraněných živých stromů. Poranění stromů mohou být způsobena
například prvními mrazy. Svým parazitismem na takto poškozených dřevních
porostech, může způsobovat odumírání i celých větví.
Plodnice jsou nahloučeny téměř vždy v trsech. Výskyt byl zaznamenán na
následujících taxonech javor, jírovec maďal, olše lepkavá, bříza bělokorá,
habr, svída krvavá, hloh, buk, jasan ztepilý ořešák královský, svitel latnatý,
jabloň domácí, morušovník bílý, topol osika, dub, rybíz červený, trnovník,
vrba, bez černý, jeřáb ptačí, lípa, jilm. Na jehličnatých dřevinách se vyskytuje
velmi zřídka. Není závislá na lesním prostředí. Najít ji můžeme jednak v lese, ale i v břehových porostech podél potoků,
v zahradách, ovocných sadech nebo při patě starých šípkových keřů. Hojný je tento druh penízovky v lužních lesích.
V gastronomii je známa pod japonským názvem enoki.
Záměna s jinou houbou, která by mohla být jedovatá, není možná.
PENÍZOVKA S UZENÝM VE SMETANOVÉ OMÁČCE
Kloboučky penízovky, na nudličky: paprika červená kapie, pórek, uzené maso, smetana, sůl, pepř, majoránka
Kloboučky penízovky opečeme s uzeným masem, paprikou a pόrkem, přidáme koření a zalijeme smetanou, povaříme.
Podáváme s houskovým knedlíkem, pečivem či rýží.
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ZE SVĚTA

ZÁSADA
V pátek 10. listopadu, proběhlo na Fotbalovém hřišti v Zásadě poděkování všem, kteří pomohli s organizací
letošního ročníku ZasTenRock.
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BZÍ
V letošním roce se podařilo získat souhlas vlastníka a vyhlásit ve Bzí nový památný strom, kterým je jilm
horský Ulmus glabra. Strom vysoký 25 metrů s obvodem kmene 385 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) patří
k mimořádně významným. Jilmy obecně patří k druhům, které se v naší přírodě příliš často nevyskytují, k
jejich úbytku došlo nejprve kvůli hospodaření v lesích, které bylo orientováno výhradně na produkci dřevní
hmoty a v nedávné minulosti v důsledku rozsáhlého napadení houbovým onemocněním grafiózou jilmu.
Pokud byste se na tento jilm horský, který je třetí největší v Libereckém kraji, chtěli podívat, jděte po
modré turistické cestě ze Bzí do Veselí, jilm se nachází po pravé straně silnice za intravilánem obce a nelze
ho minout.
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ŽELEZNÝ BROD
V ulici Smetanovo zátiší, započnou tento týden závěrečné práce na obnově vozovky. Od 9. či 10. listopadu
2017 budou započaty práce na frézování vozovky, které potrvají zhruba týden. Ve středu 15. 11. by mělo
začít zakrývání rýh podkladním asfaltem a cca 22. listopadu bude nanesena konečná obrusná vrstva.
Věříme, že nám bude přát počasí a všechny tyto venkovní práce nebudou zdrženy díky povětrnostním
podmínkám.
Veřejné osvětlení je již v plném provozu od 7. 11. 2017.

Dne 27. 10. 2017 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci ubytovny v 2. patře sokolovny. Mělo by být
vybudováno 6 nových pokojů o kapacitě 2 - 11 osob. Zároveň bude vybudováno nové sociální zařízení a
hygienické zázemí. Pokoje by měly být nově vybavené a moderně zařízené. Celý projekt je zaměřen na
řešení nedostatku ubytovací kapacity ve městě. Poptávka po ubytování každým rokem stále stoupá. Na
tento projekt město Železný Brod bohužel nezískalo žádné dotace a bude tak hradit veškeré náklady
spojené s rekonstrukcí z vlastních zdrojů. Předpokládané náklady na rozsáhlou rekonstrukci ubytovny je 2
mil Kč
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LIBERECKÝ KRAJ – Příští rok plánuje kraj investovat do silnic stamiliony. Některé stavby
začal soutěžit už teď.
Po silnici mezi Josefovým Dolem a Hraběticemi řidiči už od poloviny července kvůli rekonstrukci
neprojedou. Stavba za více jak čtyřicet milionů měla skončit ještě letos. Dělníci to ale
nestihnou. „Již nyní víme, že rekonstrukce skončí až v příštím roce,“ uvedl hejtmanův
náměstek Marek Pieter, který má v krajské radě na starosti dopravu. Podobně jsou na tom i
stavby v Harrachově či v Troskovicích. Ani po tamních silnicích se už letos řidiči nesvezou.
Krajští radní se z nestihnutých oprav chtějí poučit a některé zakázky, které plánují na příští
rok, začali soutěžit už nyní. „Čtyři stavby máme vysoutěžené, začnou hned zjara,“ nastínil
Pieter. Týká se to třeba silnic v Radostné pod Kozákovem či v jizerskohorských Albrechticích.
V listopadu soutěžení pokračuje. Kraj hledá zhotovitele dalších pěti staveb. Jednou z nich je i kontroverzní položení takzvaného
tichého asfaltu v Palackého ulici v Turnově.
Od nového povrchu si lidé slibují větší klid. Nyní je totiž ulice vydlážděná a kostky vydávají nepříjemný hluk, což už před
několika měsíci potvrdili krajští hygienici „Nadměrný hluk v Palackého ulici významně ovlivňuje zdravotní stav obyvatel trvale
žijících v jejím okolí,“ vyjádřili se tehdy ke stížnostem.
Plánovaný asfalt se ale nelíbil památkářům. Obhajovali památkový význam dlažby. Zabránit odstranění se jim však nepodařilo.
Stavba získala stavební povolení a může začít. „Hluk by se měl snížit o osm decibelů,“ slíbil hejtman Martin Půta. Na tichý asfalt
má kraj vyčleněno bezmála dvacet milionů korun.
Kromě Turnova se stavaři pustí také do Údolní ulice v Desné nebo do spojení Raspenavy a Ludvíkova pod Smrkem. V první
várce se soutěží zakázky s hodnotou přes sto milionů korun. Celkově by chtěl kraj investovat alespoň tři sta milionů. „Budeme
se snažit získat peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ naznačil Půta.
Další vidinu peněz představují evropské dotace. O peníze teď kraj žádá třeba kvůli rekonstrukci silnic na Turnovsku. Měla by se
opravit turnovská Nádražní ulice i silnice vedoucí z Turnova na Mnichovo Hradiště. „Úsek na území našeho kraje měří sedm
kilometrů a vyjde na bezmála 177 milionů korun,“ uvedl náměstek Pieter. Pokud kraj peníze získá, počítá, že práce odstartují v
druhé půlce roku 2018 a zaberou 13 měsíců.
Evropské peníze kraj plánuje použít i na další stavby, třeba na kruhový objezd ve Stráži pod Ralskem, silnici v Oldřichově nebo
na obchvat Zákup.
ŽELEZNÝ BROD – Design je vzdělání, myšlenka, proces, budoucnost, ale i tradice se svou
historií. Škola v Železném Brodě toto nabízí od roku 1920.
Sklu rozhodně neodzvonilo. Ba naopak. Díky vynikajícímu počítačovému zázemí se studenti na
„sklandě“ naučí používat profesionální grafické programy včetně softwaru pro 3D modelování.
Charakteristickými znaky výuky jsou tvorba originálních modelů a prototypů, interiérový design,
spolupráce s výrobci, účast na přehlídkách designu a soutěžích. Co obnáší dostat se na
prestižní školu přiblížil její ředitel Libor Doležal. Design je totiž velká budoucnost.
Kdy jsou talentovky a jak se studenti hlásí?
Talentové zkoušky se konají na začátku ledna příštího roku. Termíny ještě upřesníme. Žáci základních škol předávají přihlášku
do konce listopadu. Je třeba uvést oficiální název studijního oboru a jeho kód: třeba Průmyslový design či Výtvarné zpracování
skla a světelných objektů.
Bez prověření talentu to ale nepůjde. Co zkoušky obnáší?
Talentová zkouška se skládá z kresebné studie zátiší a modelování podle předlohy, navrhování produktu dle zadání. Také malba
barevné cvičení. Pak i pohovor s uchazečem nad domácími pracemi. Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je skupina
pedagogů-výtvarníků.
Kolik můžete přijmout studentů?
Maximální počet přijímaných uchazečů je u průmyslového designu osm. U designu skla 1 pak 22 lidí.
Mají šanci starší zájemci?
Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Starší uchazeči mohou požádat o uznání
předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.
Co když nepřijde dostatek zájemců?
Nebude-li v lednovém termínu naplněn celý ročník, bude vyhlášeno další kolo. O konání následných termínů talentových
zkoušek informují webové stránky školy.
Chystáte nějakou akci ve škole pro zájemce a přijaté?
Přijatí uchazeči, kteří odevzdají zápisové lístky, budou písemně vyzváni k volbě zaměření. V rámci dne otevřených dveří 7. února
pro ně připravíme seznámení s jednotlivými zaměřeními za účelem usnadnění jejich volby. K výběru nabízíme tato zaměření:
Malba a dekor Hutní tvarování skla Ryté a reliéfní sklo Design šperku, bižuterie a módních doplňků Broušení a tavená plastika
Design technickodekorativního skla a skleněných figurek.

http://jablonecky.denik.cz/

12

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 43/2017
SEMILY - Kolekce výrobků semilské firmy Vista (nyní Beneš a Lát) prezentuje
nejen oblíbené stavebnice Seva a Monti systém, které všichni dobře známe, ale i
další zajímavé hračky, především z 80. tých let minulého století. Výstava
Plastové hračky ze Semil byla zahájena v pátek 20. října, ale podívat se na ní
můžete až do 26. listopadu 2017.

JABLONEC NAD NISOU - V parkovacím automatu
v jablonecké nemocnici, kde se hradí poplatek za
parkování, je nově zprovozněna možnost úhrady
také platební kartou. Automaticky je nastaven
způsob pro platbu v hotovosti. Pokud potřebuje
návštěvník platit bezhotovostně, je třeba po načtení
parkovacího lístku zmáčknout na displeji tlačítko
"kartou". Parkování do třiceti minut je bezplatné,
poté uhradí návštěvník 10 Kč za každou započatou
hodinu. Osoby ZTP mají možnost anulace
parkovacího lístku po prokázání průkazem na
Informacích nemocnice.
„K uzavření areálu závorami přistoupila nemocnice
z důvodu potřeby regulace parkování a zajištění
volných parkovacích míst pro pacienty, návštěvy i
zaměstnance. Dosavadní praxe prokázala, že
provedená opatření měla svůj význam. Návštěvníci
nemocnice mají k dispozici dvě parkoviště s
dostatečnou kapacitou nedaleko hlavního vchodu,"
uvedla tisková mluvčí jablonecké nemocnice Petra Hybnerová.
DESNÁ - Beseda s profesionální genealožkou Blankou Lednickou na
téma sestavte si svůj rodokmen proběhne v Riedelově vile 16. listopadu
od 17 hodin.

http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
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https://www.zeleznybrod.cz/cz/
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http://www.kinobrod.cz/
LISTOPAD 2017
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http://www.klubnarampe.cz

18

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 43/2017

19

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 43/2017

20

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 43/2017

ČERNÁ KRONIKA
JABLONEC N/NISOU – 5.11.2017 krátce před pátou hodinou ranní jsme měli na linku 158 oznámenou havárii vozidla
Škoca Octavia u Jablonce nad Nisou. Nehoda se stala v ulici Na Hutích. Řidič vozidla Škoda Octavia jel ve směru od Jablonce
nad Nisou na Černou Studnici, kde při průjezdu mírnou pravotočivou zatáčkou vyjel vlevo mimo komunikaci a sjel do lesa.
Zde narazil přední částí vozidla do náletového stromu. Vozidlo se následně přetočilo na pravý bok a zůstalo zaklíněno mezi
náletovými stromy. Na místě zasahovali i hasiči. Při nehodě utrpěl mladý řidič zatím blíže nespecifikovaná zranění, se kterými
byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou do liberecké nemocnice. Na vozidle vznikla předběžná škoda ve výši 30 tisíc
korun. Policisté nemohli u řidiče s ohledem na jeho zdravotní stav provést na místě orientační dechovou zkoušku na alkohol,
vyžádali si proto lékařské vyšetření spojené s odběrem krve v nemocnici.
Příčina a okolnosti nehody jsou nyní předmětem šetření. Nehodou se dále zabývají policisté z Dopravního inspektorátu
policie v Jablonci nad Nisou.
ŽELEZNÝ BROD – 5. 11. 2017 v noci zatím nezjištěným předmětem provedl horizontální rýhu v laku zaparkovaného vozidla
Škoda Superb v ulici Na Vápence v Železném Brodě. Tuto rýhu udělal na levé stráně přes zadní dveře, přední dveře, přední
blatník a částečně zasáhl i přední kapotu, čímž majiteli vozidla způsobil předběžnou škodu ve výši 16.000,- Kč. Policisté z
Obvodního oddělení v Železném Brodě, kteří v současné době celý případ šetří, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za jehož spáchání hrozí pachateli v případě dopadení test odnětí
svobody až na jeden rok.
ŽELEZNÝ BROD - Tento týden v úterý odpoledne mezi čtvrt na čtyři a tři čtvrtě na šest dosud neznámý pachatel po rozbití
okna u pravých předních dveří vnikl do vozidla Škoda Octavia, které v té době bylo zaparkované v Železném Brodě –
Dvírkách na pravé straně u silnice z Železného Brodu do Splzova. Poté z vozidla odcizil autorádio v hodnotě 500,- Kč.
Rozbitím okna majiteli vozu způsobil škodu osm set korun. Případ nyní šetří policisté z Obvodního oddělení v Železném
Brodě, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže.
JABLONECKO - Tento týden v noci ze středy na čtvrtek dosud neznámý pachatel v Janově nad Nisou – Hraběticích odcizil
vozidlo Audi A5 3.0 TDI, které v té době bylo zaparkované na parkovišti naproti hotelu Arnika. Majiteli vozidla tím způsobil
škodu více jak půl milionu korun. Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou – Mšeně, kteří v současné době případ
šetří, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné užívání cizí věci, za
jehož spáchání hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na dva roky.
RYCHNOV NAD NISOU - Profesionální hasiči z Jablonce
nad Nisou společně s dobrovolnými jednotkami z Rychnova u
Jablonce n. N. a Jablonce n. N.- Kokonína vyjížděli před 8.
hodinou ranní k požáru nákladního automobilu Tatra 815. K
požáru došlo na silnici I. třídy ve směru z Rychnova na
Jablonec. Kvůli provozní technické závadě začal automobil
hořet. V době příjezdu první jednotky hasičů bylo vozidlo z
velké části v plamenech. Příslušníci použili k hašení požáru
dva proudy vody a za hodinu ho zlikvidovali. Řidič nechal
hořící tatru stát v pravém pruhu silnice 1/65 a okamžitě
opustil místo nehody. Po nezbytně nutnou dobu byla
komunikace zcela uzavřena. Kvůli masivnímu úniku nafty byl
celé dopoledne v místě události uzavřen jeden jízdní pruh. V
odpoledních hodinách po odtahu nákladního automobilu a
úklidu vozovky byla silnice opět uvolněna. Oheň zcela zasáhl
přední a zadní nápravu vozu, motorovou část, část korby i
kabiny. Předběžně odhadnutá škoda činí 500.000 Kč.
KRÁTCE
8.11.2017 17:45 do 18:45; na silnici 2884 v obci Radčice okres Jablonec nad Nisou; u čp. 38; nehoda; probíhá vyšetřování
nehody; OA - proražené pneu o díru v komunikaci.
9.11.2017 10:25 do 11:25; na silnici 28744 u obce Zásada okres Jablonec nad Nisou, délka 360m; 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
13.11.

Den: 2/6°C
Noc: 2/-2°C

PÁTEK
17.11.

Den: 3/7°C
Noc: 4/0°C

ÚTERÝ
14.11.

Den: 3/7°C
Noc: 2/-2°C

SOBOTA
18.11.

Den: 4/8°C
Noc: 4/0°C

STŘEDA
15.11.

Den: 3/7°C
Noc: 3/-1°C

NEDĚLE
19.11.

Den: 6/10°C
Noc: 5/1°C

ČTVRTEK
16.11.

Den: 4/8°C
Noc: 3/-1°C

PONDĚLÍ
20.11.

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než
hnůj polím prospěje.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka
příští neúrody.
Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti
měsíce března roku budoucího.
Jaký listopad, takový březen.

Slunce

Měsíc 15.11. 2017

Vychází: 7:03
Zapadá: 16:00

18.11.

Vychází: 3:19
Zapadá: 15:11

FÁZE MĚSÍCE

26.11.

03.12.

Den: 5/9°C
Noc: 4/0°C

PRANOSTIKY

16.11.
Na svatého Otmara nevidět komára.
19.11.
Svatá Alžběta se sněhem přilétá.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.

OBLOHA

PLANETY A JEJICH VIDITELNOST V LISTOPADU 2017
Merkur – koncem měsíce velmi nízko nad západem
Venuše – v 1. polovině měsíce ráno nízko nad východem
Mars – na ranní obloze
Jupiter – ve 2. polovině měsíce ráno nad východem
Saturn – v 1. polovině měsíce večer nízko nad západem
Uran – téměř celou noc kromě jitra
Neptun – v první polovině noci
ÚKAZY
13.11.
Těsná konjunkce Venuše s Jupiterem
17. 11.
Planetka č. 42 Isis v opozici se Sluncem (10,4m)
17.11.
Maximum meteorického roje Leonid
21.11.
Měsíc v apogeu (nejdále od Země – 406 131 km)

22

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 43/2017

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.

13. 11. 2017
14. 11. 2017

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Jakub Vondrouš
Filip Udatný

VÝROČÍ
13.11. 1941 – Marie Rottrová, zpěvačka
14.11. 1840 – Claude Monet, francouzský malíř 15.11. 1939 – Uskutečnil se
pohřeb Jana Opletala, jedné z obětí střelby do demonstrantů 28. října 1939.
15.11.1975 – Otevřena obnovená Labská bouda.
16.11. 1810 – Karel Hynek Mácha, básník, († 6. listopadu 1836)
16.11. 1900 – Eliška Junková, automobilová závodnice
17.11. 1989 – Ve večerních hodinách byla v Česku pozorována polární záře, jev v
této zeměpisné šířce pozorovatelný jen zřídka.
17.11. 1989 – Brutální zásah policie proti studentské demonstraci v Praze provázel
„Sametovou revoluci“ .
18.11. 1883 – Po požáru bylo poprvé otevřeno Národní divadlo v Praze
Smetanovou Libuší.
19.11. 1989 – V pražském Činoherním klubu založeno Občanské fórum.

VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
13.11.2017 – 19.11.2017
13.11. - TIBOR je mužské křestní jméno
latinského původu. Pochází z latinského
Tiburtius, tj. „obyvatel Tiburu“.
14.11. - SÁVA je mužské křestní jméno
hebrejského původu. Vykládá se jako „děd,
stařec“. Další variantou jména je Sába.
15.11. - LEOPOLD je mužské křestní
jméno staroněmeckého původu, které se
vykládá jako „pro lid (v lidu) statečný,
smělý“.

VÝZNAMNÉ DNY
13.11. - Mezinárodní den nevidomých, Den památky padlých
14.11. - Světový den diabetu
16.11. - OTMAR (nebo také Otomar) je
15.11.- Den vězněných spisovatelů
mužské křestní jméno německého původu.
16.11. - Mezinárodní den tolerance
17.11. - Státní svátek: Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den Jeho význam je obvykle uváděn jako
„šťastný díky bohatství“ nebo prostě
studentstva, Mezinárodní nekuřácký den
„bohatý a šťastný“ (ót - šťastný či bohatý,
19.11. - Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, Světový den toalet
mar - slavný).
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:
Bylo to dne 21. listopadu 1916. Do naší obce přišli dva páni, vypůjčili si žebřík a šli 17.11. - MAHULENA je ženské křestní
jméno. Jméno Mahulena, které dnes
rovnou ke zvoničce. Tato zpráva se velice rychle rozšířila obcí a
lidé se začali shromažďovat u zvoničky a vůbec se jim to nelíbilo. najdeme v občanském kalendáři, je českého
původu a snad vzniklo uměle. Nejznámější
Drzé počínání obou pánů, kteří byli Němci, rozčilovalo stále víc
nositelka tohoto jména byla bezpochyby ta,
shromážděný lid. Pak přišel občan Jindřich Jindra a naposledy
kterou známe ze Zeyerova dramatu Radúz a
zazvonil, lidé byli velice dojmutí a každému ukápla i slza. Byla to
Mahulena.
slza vzdoru. Jakmile dozněl poslední úder zvonu, hned byl

přistavěn ke zvoničce žebřík a jeden z Němců na něj vylezl, aby
zvon odmontoval. Za chvíli byl s prací hotov a zvon spustil pomocí
provazu dolů. V tom začalo vzájemné osočování Čechů a Němců,
nadávka střídala nadávku, a když zvon odnášeli do vsi, začala po
nich (hlavně školní mládež) házet kamení, plivat a nadávat až
tento incident měl dohru u krajského soudu v Mladé Boleslavi. Nakonec vše dobře
dopadlo a trestán nebyl nikdo. Zvon vážil 44 kg a na jedné straně měl vyražený
nápis: Přelit léta páně 1898 nákladem spojených obcí od Arnošta Dieopolda v
Praze k/ke památce padesátiletého zrušení roboty v zemích Království českého.
Zvonem bylo naposledy zvoněno při pohřbu Josefa Krupky čp. 3 v Loužnici, který
se konal 3. listopadu 1916. Za tento zvon bylo zaplaceno 176 korun, které byly
uloženy ve zdejší kampeličce. V některých obcích vyzráli na to jinak. Když se
dozvěděli o rekvírování zvonů, klidně v noci někteří odvážlivci zvon sundali a
zakopali. Po válce ho zase vykopali a pověsili.
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18.11. - ROMANA je ženské jméno
římského původu, pocházející z latiny.
Mužská forma tohoto jména je Roman.
Význam tohoto jména je „Římanka“.
19.11. - ALŽBĚTA je ženské rodné jméno
hebrejského původu (hebrejsky ילֱא
ִ עבֶׁש
ַ ,
Eliševa) a znamená Zaslíbená Bohu, resp.
Bůh je má přísaha. Familiérně, podomácku
či slangově též Běta, Bětuše, Bětuška,
Bětka. V češtině samostatně existují další
dvě varianty téhož jména, Eliška a
Elizabeta.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
ZELÍ
Tato běžná zelenina má také léčivé vlastnosti.
Málokterá rostlina, která roste na zemi, se s ním může srovnávat svou hodnotou.
Už Hippokratés předepisoval svým pacientům najemno nastrouhané
zelí se solí při onemocnění cystami, uretritidě a při bolestivém močení.
Galén praktikoval zelné zábaly na rány, na nemocné klouby a
předepisoval také obkládat zelnými listy nemocné s horečkou.
Listy zelí obsahují bílkoviny, organické kyseliny (jablečnou,
citronovou, glukuronovou, jantarovou, tartronovou, mravenčí
a jiné), cukry 0,9-5,3 %), vitaminy C, Bl' B6, H, E, betakaroten, kyselinu nikotinovou, pantotenovou, listovou, dále
tuky, aminokyseliny (tryptofan, lyzin, metionin, tyrozin,
histidin a další), celulózu (0,6-1,6 %), makro i mikroprvky
(draslík, hořčík, železo, stříbro, cín, olovo, titan, molybden,
nikl, vanadium a další). Je třeba připomenout, že zelí
obsahuje velké množství vitaminu C ve formě takzvaného
askorbigenu, což je forma kyseliny askorbové, která se téměř neničí
i při jeho dalším zpracování.
Klinické pokusy dokázaly vysokou účinnost čerstvé zelné šťávy při léčbě žaludečních vředů a dvanácterníku.
Za základní účinnou látku je považován vitamin U, který má protialergické účinky a zlepšuje lipidní přeměnu
thiaminu a cholinu. Působí také na metabolizmus žaludeční sliznice, při kterém podporuje proces
zahojení vředů.
Pomocí experimentů bylo také zjištěno, že zelí působí proti
bakteriím, a dokonce má vliv na zlatého stafylokoka i
bakterie tuberkulózy. Navíc zelná šťáva působí proti kašli a
napomáhá vykašlávání. Téměř úplná absence základu purinu
umožňuje, že je zelí vhodné také při léčbě dny a žlučníkových
kamenu. Zelné saláty, šťáva a další jídla jsou vhodné při
onemocněních srdce a ledvin. Pusobí močopudně, neboť mají
vysoký obsah draslíku, při arterioskleróze (zvýšený obsah
pektinů umožňuje odvod toxických látek a cholesterolu) a při
obezitě (kyselina tartronová provádí přeměnu sacharidů na
tuky a cholesterol).
Zelí se využívalo k léčebným účelům v lidové medicíně už v dávných
dobách, protože bylo vždy považováno za účinný prostředek při léčení nejrůznějších nemocí a napomáhalo zvýšení
odolnosti organizmu.
Lidová medicína doporučuje používat čerstvé zelí nebo šťávu z něho při nespavosti, bolestech hlavy a
onemocnění sleziny. Čerstvé i kysané zelí se využívá ke zvýšení chuti k jídlu, sekreci žaludečních šťáv,
prevenci avitaminózy (kurděje), při chronické poruše trávení a také jako močopudný a lehce projímací
prostředek. Kysané zelí nebo nálev se doporučuje pro diabetiky, pacienty s nemocnými játry a žlučovými
kameny. Zelná šťáva je zvláště účinná při snižování kyselosti žaludku, při sklonu k obezitě a
hemoroidech.
Śťáva nebo odvar s medem se používá při léčbě zánětu hrtanu, průdušek a dalších onemocnění
dýchacích cest.
Zubaři říkají, že kdybychom alespoň jedenkrát denně několik minut žvýkali kyselé zelí, posilnily by se
nám dásně natolik, že by ubylo nemocných s paradentózou.
Současní naturopaté si cení vysokého obsahu síry, arzenu, vápníku a jódu a předpokládají, že díky těmto
komponentům zelí může léčit i kožní onemocnění, jakým je alergie, lupénka a jiné.
Z pohledu ezoterické medicíny je tato zelenina nositelem životní síly a působí jako povzbuzující prostředek.
Zelí díky vysokému obsahu chlorofylu podporuje produkování hemoglobinu a napomáhá tak při léčbě krevních
onemocnění, jakým je leukémie, anémie a další.
Hodí se také jako výborný prostředek k léčbě onemocnění ledvin. Díky specifickým stopovým prvkům je zbavuje
toxínů, ničí choroboplodné zárodky a má i močopudné účinky.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
ZELŇÁKY
500 g kysaného zelí, 500 g syrových oloupaných brambor, 2 vejce, 200 g klobásy,
1 lžíce grilovacího koření, sůl, mletý pepř, česnek dle chuti, 5 - 7 lžic hladké mouky,
asi 100 ml mléka, olej nebo sádlo na smažení
Zelí necháme okapat a překrájíme ho na drobnější kousky. Brambory nastrouháme
nahrubo. Smícháme. Přidáme na kostičky pokrájenou klobásu, vejce, sůl, koření,
prolisovaný česnek a promícháme. Přidáme trochu mléka a podle potřeby zahustíme
moukou (podle vodnatosti brambor). Na rozpáleném tuku smažíme menší placky z
obou stran dozlatova. Odkládáme na ubrousky nebo jiný savý papír.
ZELNÉ ZÁVITKY
hlávka zelí, plátkový sýr, šunka nebo šunkový salám (silnější kolečka, asi 2 mm),
hladká mouka, vejce, strouhanka, tuk na smažení
Zelí rozebereme na listy, vykrájíme košťál a listy pár minut povaříme. Scedíme a
necháme vychladnout.
Na list zelí položíme plátek sýra, kolečko šunky a smotáme do závitku.
Závitky obalíme v klasickém trojobalu (hladká mouka, vejce, strouhanka) a usmažíme
v rozpáleném tuku.
Podáváme s bramborovou kaší a zeleninou.
KŘENOVÉ ZELÍ
2,50 kg zelí 1/2 kg cibule 25 dkg křenu 25 dkg cukru 2 dcl oleje 4 dcl octa 1/2 balíčku deka
(deko NEVAŘIT, jen obsah sáčku přimíchat).
Všechny suroviny pokrájet a řádně promíchat.
Nechat stát - nejlépe do druhého dne, aby se chutě řádně propojily a pak namačkat do sklenic.
Uzavřít víčkem a nebo celofánem. Už nesterilovat.
ZELŇAČKA
2 lžíce sádla nebo slunečnicového oleje, 100 g uzeného bůčku nebo anglické slaniny
v celku, 2 cibule, nakrájené nadrobno, 2 lžíce hladké mouky, 2 lžičky sladké mleté
papriky, 500 g kysaného zelí, propláchnutého a pokrájeného
divoké koření: 5 kuliček celého pepře, 5 kuliček nového koření, 2 bobkové listy, špetka
mletého chilli a sůl, 2–3 brambory, oloupané a nakrájené na kostky, 200 g zakysané
smetany, 150 g debrecínské nebo jiné pikantní klobásy, nakrájené na plátky.
Bůček nakrájejte na kostičky a asi 5 minut ho v hrnci na tuku opékejte dozlatova. Přidejte cibuli a míchejte dalších 5
minut. Zaprašte moukou, dobře ji rozmíchejte; po minutě přisypte papriku, zamíchejte a zalijte 1,5 litrem vody. Přidejte
zelí, koření, sůl a chilli a za občasného zamíchání ode dna vařte 20–30 minut doměkka. Mezitím v jiném hrnce uvařte
doměkka brambory; slijte je. Do polévky je vhoďte těsně před dokončením. Přidejte i 150 g zakysané smetany, klobásu
a už jen společně prohřejte, případně dosolte. Podávejte ozdobené zbylou zakysanou smetanou.
JABLEČNÝ KOLÁČ
Na dortovou formu 26-28 cm: 4 - 5 ks středních jablek, 3 ks vajec, 200
g moučkového cukru, 200 g změklého másla, 175 g hladké mouky, 120
g mandlových lupínků, 100 ml mléka, 2 lžíce
medu, 1 lžička
prášku do pečiva, šťáva z jednoho citronu, sůl, tuk na vymazání formy.
Na těsto si odebereme 125 g másla, a 125 g cukru přidáme celá vejce
a dobře vyšleháme, přidáme 6 lžic mléka a nakonec přimícháme
mouku rozmíchanou s práškem do pečiva a špetkou soli. Těsto
nalijeme do vymazané dortové formy, poklademe na něj jablka, které
jsme si oloupali a zbavili jádřince, nařezali na měsíčky a pak na plátky
a pokapali citronovou šťávou. Upečeme v troubě vyhřáté na 180-200
°C asi 25-30 minut. Zbývající máslo, cukr a med rozpustíme. Přidáme
mandlové lupínky, zbylé mléko a povaříme. Směs vylijeme na koláč a pečeme dalších 5 až 10 minut dozlatova.
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DŮM a ZAHRADA
Je čas kysaného zelí a zelí k huse či kachně, víte, že zelí také může zkrášlit zahradu? Zde je inspirace na příští rok.
Tyto rostliny jsou vhodné také do netradičních květinových vazeb a samozřejmě i jako (ne)obyčejná zelenina do
studené kuchyně, určená pro dozdobení salátů nebo příloh. Tepelná úprava je stejná jako u jiných košťálovin.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
NAKLÁDÁNÍ VYSOCKÉHO ZELÍ
Jak je již každým rokem tradicí u nás v Loužnici, většina našich obyvatel v tento čas
vyráží do hor, většinou do Sklenařic a Zlaté Olešnice, a nakupuje „vysocké zelí“, které
bude v „zelňákách“ po celou zimu a budeme si na něm všichni rádi pochutnávat.
Dříve bývalo zvykem, že se v Hospůdce na Záduší uskutečnila soutěž o nejlepší
nakládané zelí. Tato soutěž skončila v roce 2013.
A co to Vysocké zelí vlastně je? Hlavatka – odborný název pro Vysocké zelí.
K podzimnímu pohledu na Sklenařice, Paseky nad Jizerou, Horní Tříč a Roprachtice patří
proužky políček se zelím, kterému tam říkají hlavatka. Jejich fialová až modrá barva je
mezi zelení luk a hnědí okolních polí nepřehlédnutelná. O pěstování zelí jako jedné ze
zdejších základních potravin existují doklady ze 17. století. Bylo tu pěstováno dříve než
brambory. A čím je zvláštní, jedinečné? Po odstranění krycích listů vynikne špičatý tvar hlávky. Vysocké zelí má být
jemnější, křehčí, ale hlávka přitom musí být tvrdá, kompaktní, bez velkých vzduchových mezer mezi listy. A hlavně
špičatá. Kde se vzala vysocká hlavatka, o tom se mínění jednotlivých pěstitelů různí a literární prameny jsou skoupé.
„Zelí má na poli vydržet co nejdýl, aby se zbytečně nekazilo při skladování. Když jsou na podzim deště a hlavičky
nejsou dost zatočený, v listech je pnutí a ta tvrdá hlavička bouchne. Vysocký zelí narůstá až po půlce léta a na
podzim, záleží na počasí. Roste, dokud opravdu nemrzne. Zelí musí mít sluníčko, vítr, a musí ho hospodář mít rád.
Jak něco opomenete, zanedbá dva tři dni, už se to projeví. A taky musí mít Krkonoše rád. Hory a lidi.“
Možnosti použití zelí v kuchyni se je nepřeberně, hlavně za syrova: „Zelí se nakrájí nadrobno,
jako hlávkovej salát, s jogurtem, nebo s kyselou zálivkou, se smetanou, ale to si každá rodina
dělá podle svého a tyto recepty se dětí z babičky na dceru a pak na vnučku. A jak se nakládá?
Do sudu se zelí pěchuje dřevěnou palicí. Krouhání většinou obstarává stroj nebo ruční krouhač
zelí. Pak probíhá proces kvašení, probíhajícího při nižší pokojové teplotě, skoro k hotovému
výrobku.
Několik tipů a rad na DOMÁCÍ KYSANÉ ZELÍ
Na 1 kg zelí – 20 g soli, špetka kmínu, 20 g cibule (i více, dle chuti), 10 g cukru a dále pokud
chceme, jsou dobré jablka a jeřabiny, příp. hořčičná semínka. K nakládání vybíráme pevné podzimní a zimní zelí.
Odstraníme povrchové listy a košťál. Zelí nakrouháme (nebo nakrájíme na max. 5 mm pásky) a pěchujeme do
kameninových nebo skleněných nádob (osvědčená je 5 litrovka a pěchuji to sevřenou pěstí, na které mám 2 igelitové
sáčky). Při plnění zelí v jednotlivých vrstvách dáváme trochu soli, cibuli, krájená jablka na plátky, příp. hořčič.sem.,
kmín, příp. trochu cukru, ale opatrně. Při pěchování se tvoří šťáva, které přebytek odléváme do hrnku a po
napěchování sklenice zelí zapříčíme např. porcelánovým (ne kovovým!!!) hrnkem a s vrchu zacvakneme víčkem (i
poškozeným), které na 5litrovce pův. bylo. Můžeme také použít prkénko apod., na které dáme závaží. Zelí musí být
pod hladinou šťávy. Pokud jí máme málo, dolijeme roztokem (na 1 l vody-10g soli). Nádobu se zelím uložíme do
suché a asi 20 st. C teplé místnosti, nejlépe tmavé, protože světlo kvašení zelí škodí na vitamín C. Do 3, až 5 týdnů
je zelí vykvašené. Můžeme odebírat i dříve, pak je bohatší na cukry. Důležitá je čistota při postupném odebírání zelí.
Pak nám vydrží v chladu i do jara. Aby zelí příjemně chutnalo, dávají se někde do něho i dobrá vonná jablka, hrozny
nebo kdoule.
Aby se zelí nekazilo, je radno občas je zalít převařenou slanou vychladlou vodou. Tvoří-li se na zelí plíseň, je nutno ji
sebrat a pak do odvaru na povrchu zelí se nacházejícího nalít 1/3 l dobré kořalky, čímž se zničí plísňová houba. Mezi
nepříznivé procesy při kvašení patří například nedostatečná tvorba bakterií mléčného kvašení nebo brzdění jejich
množení. Dále je to tvorba kyseliny máslové. Bakterie máslového kvašení
se za normálních okolností nemnoží, protože klíčení spor je zastaveno
poklesem pH. Tvorbu rozkladných produktů bílkovin zapříčiňují
proteolyty. Patří k početným druhům bakterií, které se vyskytují už na
začátku kvašení. Důsledkem jejich činnosti je tvorba nepříjemné chuti a
prchavých produktů látkové výměny, jako je sirovodík nebo amoniak.
Slizovitost zkvašeného zelí vzniká především kvasinkami rodu Candida,
které vytvářejí typická vlákna. Vyskytují se většinou jen v horní vrstvě
zelí, protože ke své výživě potřebují kyslík. Vytvářejí sil-nou šedobílou
nebo smetanově zbarvenou vrstvu se slizkým povrchem. Pokud se
kvasinky rozmnoží masivněji, je zelí cítit po droždí. Nejlepší ochrana proti
slizovatění je vzduchotěsnost, protoţe všechny druhy mikroorganismů,
které ji vyvolávají, nemohou existovat bez kyslíku.
Podívejte se jak pěstují a nakládají u Holců ve Sklenařicích : http://www.youtube.com/watch?v=r2TuglKNZ_A
http://www.youtube.com/watch?v=a4nk3kdGnF8
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

SPORTOVNÍ KLUB
Činnost sportovního klubu rovněž tohoto roku byla chabá, několik zápasů doma a několik zájezdních. Při jednom
zápase na zdejším hřišti odehrála se pěkná scéna.
Nájemce tohoto pozemku A. Ludvíka Čepelák, přijel na hřiště
s potahem krav a chtěl začít na hřišti orat.
Z toho byl veliký rámus, a když pak meruna při zápase zalétla na
jeho pole pod hřištěm,
tento se jí zmocnil,
nožem rozřezal a hodil
ji zpět hráčům.
Tím byl konec zápasu
a následovaly pak
soudy a různé řízení,
výsledkem všeho bylo,
že jmenovaný
nájemce měl zaplatit
poškozenou merunu,
ale na podzim se
odstěhoval ze vsi a tak
zůstal dlužen.
Dne 26. července pořádal sportovní klub svoji slavnost, ale
celodenní déšť vše pokazil.

POLITICKÁ SITUACE
Ani v tomto roce nepřestávají všecky státy v Evropě zbrojiti, ba zdá
se, že nastaly v tomto pravé závody.
Po celý rok nás soused Německo horečně dohání, co snad ve zbrojení
zameškal.
Itálie ukončila vítězně válku v Habeši a činí z Habeše svoji kolonii. Ve
Španělsku vypuká občanská válka. Na jedné straně Italie
s Německem dělají revoluci proti socialistické vládě. Válka tato
vedena jest se vší krutostí, vlastní Španělům.
Jest před bouří!!!

Foto: hospodářská usedlost A. Ludvíka, hřiště bylo vlevo, olympiáda v roce 1936 v Berlíně.
Pokračování příště………
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PRO ZASMÁNÍ
Jaké jsou tři nejhorší momenty v životě muže? 1) vyhazov z
práce. 2) ztráta ženy. 3) škrábanec na autě.
Proč je pro ženy tolik těžké najít citlivého muže, který umí
pohladit i plakat? Protože všichni takoví mají už přítele.
Muž v drogerii se ptá prodavačky: Máte tampony?" Prodavačka
ukáže na regál a chlápek se za chvíli vrátí a ptá se: "A vatu a
provázky máte taky?" Prodavačka se soucitně usměje a zeptá se,
zda pán ty tampony nenašel, či co? "I jo, našel, ale když jsem
včera poslal manželku pro cigarety, přinesla mi dutinky a tabák,
že je prý je to levnější... Tak ať si taky ubalí."
Zajíc: "Ahoj hade, chtěl bych se Ti omluvit, vážně mě moc mrzí,
jak jsem se ti smál..." Had: "Si děláš legraci, viď?" Zajíc: "Ne,
ne, vážně, je mi líto, jak jsem se ti smál, že nemáš nohy." Had:
"Ok, omluva se přijímá." Zajíc: "Fakt? Tak ruku na to!"
Kouká se kohout na gril s kuřaty a mručí: „Na nic víc, než
kolotoče a solárko, vás neužije, bando!“
Sejdou se milenci v ženině bytě a muž se hrne do činu, jako
obvykle. Žena však jeho počínání musí zarazit a říká: „Hele
Tondo, muž mi koupil tuhle papouška a ten co vidí, to hned
poví.“ Tonda neváhá ani minutu, hodí přes klec deku a plánuje:
„Miluš, jako vždycky jo? Támhle od skříně se rozeběhnu,
přeskočím tuhle ten stolek, odrazím se od dveří, udělám
kotrmelec a jsem v tobě.“ Vtom se z klece ozve: „Třeba mě
zabte, ale tohle chci vidět!“
„Miluško, dneska budeš spát tváří ke mně!“ „Proč? Chceš mě v
noci líbat?“ „Ne, ale budeš aspoň prdět do zdi.“
Babička říká své vnučce: „Já, když jsem byla v tvých
letech, tak už jsem pracovala.“ „Babi, až já budu v
tvých letech, tak ještě pracovat budu.“

Manželka: "kouknu tak jednou manželovi do telefonu a co
nenajdu, uložené číslo na "sex zadarmo". Tak jsem to vzala,
vytočila a vtom se mi rozzvonil telefon v kabelce."

Letí čáp, v zobáku důchodce: „no tak, čápe, přiznej se,
že jsme se ztratili.“

Co se stane z manželky po dvaceti letech soužití? Tlustý
kamarád.

MOUDRÁ VĚTA
„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“
TIRÁŽ
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REKLAMA

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